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Rann út fyri bil
Fríggjakvoldið um 
hálvgum sekstíðina 
hendi eitt ferðslu- 
óhapp við Missións- 
húsið á Glyvrum. Ein 
gentu, ið stóð saman 
við øðrum á gongu- 
breytini, rann brád- 
liga út á vegin og kom

fyri ein bil.

Politiið i Kunavik upplysir. 
at fleiri bem høvdu verid í 
Mi.ssionshusmum stutt 
ádrenn. Henda gentan 
saman við øðmm bømum 
stóð og prótaði á gongu- 
breytini. tá hon bradliga 
ætlaði sær tvørtur um veg- 
in og kom fyn ein bil.

Sambært politinum í Ru- 
navík, so ber ilia til at lasta 
biiføraran íyri ohappið 
Sjúkrabilur kom a staðið. 
og gentan bleiv flutt á 
Landssj ukrah ús ið.

Á  Pblitistøðini verður 
upplyst. at gentan eftir um- 
støðunum hevur tað gott.D

ARCO víst 
nøkrum olju- 
blokkum áhuga
Fýra mans fra bretska 
oljufelagið ARCO 
hava verið í Føroyum 
og prátað við løgman, 
Oljufyrisitingina og 
onnur í sambandi við, 
at felagið hevur víst 
nøkrum økjum áhuga.

D ia  M id jo rd_______________

Bretska oljufelagið ARCO 
British Limited hevur nu 
kunnað Oljufyrisitingina 
um, hvøni blokkar felagið 
hevur áhuga í. f hesum 
sambandi hava umbtki fyri 
felagið verið i Føroyum.

í gjar seinnapartin var 
fundur við Qølmiðlarnur a 
Hafnia, har oijufelagið AK- 
CO vísti á, hvi ahugin var 
so storur fyri avisum økj-

um.
ARCO British Limited 

var eitt av teimum nitjan 
oljufeløgunum. ið var við í 
boriverksetlanini í Lopra. 
Dimmalætting skilur, at 
okkurt spenmuidi ma hava 
likið út um urslitið i Laipra. 
tí nøkur feløg, sum ikki 
voru við í verkætlanim. ha- 
va nu vist útbjóðaðu økjun- 
um áhuga.

FrigfQakvøldið um halvgum sekstiðina hendi eitt feróaluóhapp vid Missi- 
ónshúsið á Glyvrum, tá ein genta hradliga rann út f>ri ein bil

Mymi: Hilmar Jan HauuM>n
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Aheitan
fráMBF
til
løgtingið

Meginfelag teirra brekadu heitir á 
Føroya Løgting um, at sett verður í 
gildi landsbyggireglugerð fyri 
Føroyar

í sambandi við altjóða 
handikappdagin 3 desem- 
ber heitir MBF og Ráðgev- 
andi bygginevnd MBF á 
Føroya løgting at áleggja 
Føroya landsstyri at seta í 
gildí fyri Føroyar lands- 
byggireglugerð, ið ásetir, 
hvussu bygningar v.m., 
sum nøkta tørvin hjá brek- 
aðum, verða gjørdir

Um so er, at byggilógin 
frá 1954 við seinni broyt- 
ingum ikki heimilar hes- 
um, verður heitt á Føroya 
Løgting at áleggja lands- 
stýrinuin at gera uppskot 
til lógarbroyting.

Viðmerkingar til mál- 
ið:

Sum støóan er í dag, er 
tað upp til tað einstaka 
kommunustýrið, um og í 
hvønn mun tað nytir heim- 
ildirnar í hyarskipanarlóg- 
ini, at gera reglur, sum 
stýra byggingini í komm 
ununi, t.d. soleiðis, at kravt 
verður, at almannagagn 
ligir bygningar v.m. eisini 
kunnu nýtast av brekaðum 
(rørslutamaðum, blindum, 
hoyribrekaðum og fólki við 
ovurviðkvæmi).

f 1981 -  Ári teirra Brek- 
aðu -  varð viðlagda ískoyti 
til uppskotið um lands-

byggireglugerð sent Før- 
oya landsstyri. í hesum 
iskoyti verður fyriskrivað, 
hvussu bygt eigur at verða, 
so bygningar v.m. nøkta 
tør\ in hjá brekaðum.

Nú, 15 ár aftaná, er støð- 
an óbroytt.

I stevnuskránni fyri 
MBF stendur m.a.: -Fólk, 
ið bera brek, ynskja ikki 
framíhjárætt, men somu 
møguleikar sum øll onnur*

Við at ganga hesi áheit- 
an okkara á møti eru vit 
komin eitt týdningarmikið 
stig víðari á røttu leiðini 
móti javnstøðu.

At enda skal verða víst 
til punkt 5 í skjali undir- 
skrivað 3. desember 1993 
av øllum floksformonnum 
á tingi, har tikið verður 
undir við, at gjørd verður 
lóg um almenna bygging 
til øll

Heitt verður á Føroya 
løgting at fremja áheitan 
okkara.

Tórshavn
29. november 1996

Vegna MBF og ráðgev-
andi bygginevndina

Doris Hansen
formaður

Eyka Jólakapping í Dimmalætting
Kappingina kalla vit: Nær? Hvar? Hvør? Hvussu?

Dimmalætting skipar ffyri einari kapping millum øll, sum lesa blaðið, haldarar og tey, sum keypa blaðið.
Hvønn mikudag til og við 18. desember 1996 verður eitthvørt, sum lesarin skal svara uppá.

Drigið verður millum tey, sum hava rætta svarið. Vinningarnir verða 6 í tali, og vera teir hesir:

Gávukort frá Jungmann  
í Saltangará (virði kr. 

500,00 ) Er drigið 2 des.

Jólainnkeyp , Føroya Kevos 
samtøku fyri kr. L 200,00

Er drigið 25. nov.

Hvussu eitur næsthægsta 
fjall í Føroyum?
Er tað: Kúvingafjall

Gráfelli
Villingardalsfjall C

Svara hesum  spu rn ing i og ver við í lu ta k a s tin u m  um  a t vinna 
g á vu ko rt frá  D am u- og H arrade ild in i í H and ilsK ja rnanum , 
T órshavn.
S varið  ska l sendast t i l  D im m a læ tting , p o s tb o x  19, 110 Tórs- 
havn, m e rk t »Eyka jó la k a p p in g -, og vera okku m  í hendi i sein- 
asta  lag i m ánadag in  9. desem ber 1 9 9 6  áðrenn k l. 10 .00 .

ftovn:_____________

Búst.:________________________________________________________

Bygd/býur

Drigið verður hesar dagar:
18. november J5 november
9. desember 16. desember 27. desember

■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■


