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»0kkara Culu«

7  Kr.

Føroya Banki krevur 
okursprís fyri virkið á Sandi
Virðismetingin sigur 1,6 mió. kr., 
men Føroya Banki krevur 3,7 mió. 
kr. fyri flakavirkið á Sandi.
E u  G uttesen

Flakavirkið íi Sandi er eitt av teimum elli- 
vu virkjunum, sum skulu seljnst burturur 
Fiskuvirking. Sambært frágreiðingini fra 
álitismonnunum i Kambundi við akkord- 
uppskotið, er samlaða virði lyri hesi virk- 
ini asett til 20 mio. kr. Hettu svarur til 45% 
av bokuða virðinum tunn 31.12.96.

Hókaðu virði fyri SuihIh (lakuvirki tann 
31.12.96 var 8,4 mió. kr. Sostatt skuldi 
Sands flakuvirki huvt eitt virði, sum var

459f av hesum, t.e. umleið 1,6 mio. kr
Heimasundsmt'im hava í longri tfð verið 

áhugaðir i at keypa virkið í bygdini. Ixmgu 
hálvun november i tjwr fór ein holkur við 
umÍN>ðum fyri bygdafólkið heimu á Sandi, 
utróðrurí'elagið og arbeiðarafelagið at ar 
lieiða við iutlanum um ut keypa virkið.

Hesin bólkur hevur givið bankunum til- 
Ikjó um keyp av virkinum. Hetta tillniðið 
var omantyri tvær mio. kr Men hunkin 
svarar aftur við nyggjum tillHxii, sum Ijóð- 
ar upp á heilar 3,7 nuo. kr Hetta eru gmV 
ar tva>r mio. kr. hægri enn virðismetingm 
Viðmerkjast skal, at tillxiðið frá lmnk- 
anuni umfatar In-rt virkið við verandi út- 
búnaði. Kakstrarfigging er sostatt ikki við

i tilboðnum.
Tey atta virkini, sum fara at haldu fram 

i Fiskavirking. vórðu seld fyri 44 mio. kr. til 
Framtaksgrunmn Hettu svarar til 4H‘ , av 
bókuðu virðinum taim 31.12.96. Umframt 
eginpeningin upp á 60 mió. kr. fra Fram- 
taksgrunninum er Foroyu Banki inni við 
storari rakstrarf'igging

Innan tann 28. í hesum hevur Foroya 
Banki yvirtikið øll hesi ellivu virkini, sum 
eru uttan fyri framtuksloysnina fyri 20 
mio. kr., og skal so st ila fyri at s»4ja virkini 
víðari til privatar. Men um heimasunđs 
menn keypa virkið fyri 3,7 mió. kr., vinnur 
Foroya Bunki 2,1 mio. kr. við solum av 
hesum eina virkinum. Hetta svarar til ein

vinning upp á 13001.
Um heimasandsmenn kevfwi flaka- 

virkið a Sandi fyri tneira, enn Kramtaks- 
grunnurin hevur fingið sini virki fyri, so 
sptmna teir bein fvri stur sjalvum, ti lut- 
falsliga faa teir størri skuld at forrenta. 
Hetla fer at hava við s«er, at virkini l\já 
Framtaksgrunninum fara at stunda seg 
iK'tur i kappingini um ravoruna, og taðer 
just hetta bankm vil, ti teir eiga ju  allun 
rakstrurpeningin t hesum virkjunum, sig- 
ur ein heimasandsmaður.

Koynt var at fáa konkretar upplysingar 
fra bankanum, men bonkm vitdi ikki upp- 
lysa nukuð, so leingi teir sita i eini sam- 
raðingarstoðu við moguligar keyparar.

le iv u r  Hannen, hoi gurstjori í llavn , við  m ynd av lla v n a rá  áð renn  seinasli p a rtu r varð  lokaður miðske- 
iðis í fin iiu liárununi. B orga rstjo rin  vil fegin vita, livor ja askoðan h a v n a rb o rga rin  hevu r um lla vn a ra

Leivur Hansen hug at 
lata Havnará uppaftur
Kjakió er aflur f’ram- 
mi, um Havnará skal 
lataat uppaftur. 
Býrádsformaduri n 
luávur Hanaen vil 
fegin vita, hvat hav- 
narfólk siga um tað.

D ia  M u u o h i )

Hvat siga horgaramir i 
kommununi um at lata 
llavnará uppaftur?

Leivur Hansen, formaður 
i Torsbuvnar Komnmnu, 
vil fegin hava at vita, 
bvørjo støðu borgarin hev

ur i heauni ináli.
Á  myndini, sum hyraðs- 

formaðurin heldur í ffevn- 
inginum, sæst, hvussu um- 
hvørvið var, áðrenn sein- 
asti parturin uv Havnará - 
har gosvatnið var - varð 
lokoður inni einaferð mið- 
skeiðis í fmimtiárunum.

(lunnar lloydal, hyarar- 
kitektur, aigur, at er áhugi 
millum horgaramar at luta 
Havnará uppafliir, so verð- 
ur arbeitt víðari. Ein met- 
ing akal síðan gerast, 
hvussu arbeiðið kann ger- 
ast, og hvør kostnaðurin 
verður.

Olj uráðstevnan 
góða undirtøku 
frá føroyingum
Tá freistin at boda frá 
luttøku á oljuráð- 
stevnuni var úti hós- 
dagin, høvdu 300 
føroyingar úr ymsum 
vinnugreinum frá- 
boðaó luttøku. 12 løg- 
tingsmenn og onkur 
landsstvrismaðurin 
ætla sier eisini a 
ráðstevnuna.

UlA MlUJOKl)

Tað verða okkurt um 350 
luttakarar tilsamans, sum 
f). og 6. mars faru at luttaka 
á oljuraðstevnmu. ið Før- 
oya Oljuidnuður skipar 
fyri, og sum Ameradu lless 
iKilkunn stuðlor Umfromt 
ta>r 300 tdmeldingornor og 
góðu politisku iuuhrtøku 
na, so konta 30 utlendíngur 
hendovegin

FO l við ftmla Kinarsson 
og umfKKlsmaðurin hjá Ani
erada lless f Føroyum, «lo 
han Mortensen. eru stak 
vtel nogdir við góðu umhr 
tøkuna.

Bjøm á Heygum: 
Broyting helst 
neyðug í stýris- 
skipanarlógini
Tað eigur ^cki at bera 
til at hruka millumlið 
at fáa løgtingsmenn 
valdar í nevndir, sum 
kunnu taka f'yrisiting- 
arligar avgerðir. Bjøm 
á Heygum, løgtings- 
maður og ein av 
monnunum allanfýri 
stýrisskipanarlogina, 
heldur. at so má login 
broytast og gerast 
meira nágreinilig.

G eoh (» 1«. P eter skn

Toð er ikki iM-inleiðis i strið 
við toð juridisku. ot Jógvon 
Durhuus, logtingsmoður. 
situr í nevndini i trygging- 
arsamhandinum

Men tað ere in  spuming- 
ur, uni tað ikki verður ging- 
ið eitt sindur upp a okkord 
við andan í styrisskipanar 
logim, sigur Bjørn á Heyg- 
um, løgtingsQiaður og ein 
av ntonnunum aflanfyri 
logino

- Tað eigur ikki at Imtii 
til at undgongo løUanÍna 
við lógini við sonevndum 
millumliðum, sigur Bjorn á 
Heygum og visir við hesum 
á, at umhoðsráðið kundi 
vefja nuinn í nevnd, sum 
landsstýrið ikki kundi. 
Maðurin var tann sami.

•Jngvan Durhuus, løg- 
tingsmaður, varð valdur í 
nevndina i tryggingarsom- 
handtnum, hónst stýris- 
Hkipanarlngin ikki gav 
landsstyrinum heimild at 
velja hann, samhiert grein 
38 í lógini.

Hetta fyri at haldo skott 
ið millum útinnandi og log- 
gevandi valdið. í staðin

kom honii i nevndina, ti 
unilKiðsraðið vakli hann 
Jógvan Durhuus situr nú i 
nevndini við ávisum fyri- 
sitingarliguni valdi. Og hó- 
ast eflirlitið er alment, so 
er tað ikki meira almenni 
niyndugleikin enn so, at 
tvey fólk, vakl ov landsstyr 
inum, hava efiirlitið

Tað kann samhært Bjøm  
o Heygum vera trupult at 
sleppa undan hesum.

Men vindur hetta uppá  
seg, so er hara ein hattur at 
koma ti til lívs, nevniliga at 
hroyta styrisskipanarlog- 
ina og tyðiliga utgreinn, 
hvat meinast við, sigur 
hann.

Bjøru a Heygum visir eis- 
ini o grein 35 i logini Har 
stendur, at landsstýrið 
kann i avmarkaðan mun 
lato nevndum, stýruni og 
ráðum heimild at taka 
endaligar {Militiskur uv- 
gerðir. Men tað stendur eis- 
ini, at løgtingið kann ikki 
velja limir i hesar nevndir 

lletta fyn at hulda ut 
ínnondi og loggevandi val- 
dið heilt utskilt, sigur Bjørn 
av Heygum.

B jøm  á Heygum , 
logtingsm aður

í BLAÐNUM í DAG

Sersjantahúsini 
á Doktaragrund
Leingi hevur verið talað aftur og fram, hvat gerast 
skal við gomlu Sersiantahusini norðan fyri Havnar 
Skansa Husini tarna utbyggmgmi har á leið. Men 
nú hevur býráðið i Havn tikið avgerð um at ftyta tey 
a Doktaragrund á Reyni.

Heimatiðmdi, siða ?

Allir bátar 
úr Álakeri

I Allir bataeigarar, sum hava batar standandi i Alake- 
ri i Havn, hava nu tingið boð um at flyta teir burtur i 
stundmi Jónsvein Lamhauge. havnameistari, sigur. 
at fleiri batar hava staðið teingi. Bataeigararnir 
fingu pláss har at umvæla bátarnar. men likt er til 
at teir onga umvæling hava fingið. og nú verður ikki 
biðað longur

Heimatiðlndi. siða ?

Feit rottukoloni 
í Havn
Hóast nógv verður gjort at beina fyri rottum i Havn, 
eru ávfs stoð i bynum, har rotta heldur meira til enn 
aðrarstaðir i býnum Ein av hesum tettu rottukoloni- 
um er Alaker

Helm atíðlndl, siða ?

Eftirskúli til 
menningartarnað

I Mennmgarlarnað ungmenni torva at læra annað 
| enn tað, folkaskulin byður Landsskulafyrisitingm 
; hevur tikið spurningin upp i álvara, viðgjort hann og 
| lýst ymsar møguleikar i einum nýutkomnum áHli

Heimatiðindi, siða ?

Ðúgvi Poulsen vann 
bronsu í altjóða kapping
Síðsta vikuskiftið vann Bugvi Poulsen úr Havn. 
sum byr og venur niðrt, bronsu i stórarf judokapp- 
ing við 80 luttakarum ur sjey londum -  harav sjey 
úr Foroyum Einasti dystur. Búgvi tapti, var móti 
japanaranum ið vann kappingina i teirra vektbolki

Itrotlur, siða 6 o g  7 i

Latíd  v trd u r upp i

Nýggjum
mánaáagin 34. fekr. kL 13.00 
ViO nógvumgóáiun tílbodum
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