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Bilførari: Ein stór fløkja
-  Tú ert noyddur at 
hugsa teg væl um, 
ádrenn tú kemur til 
vegkrossin Ringvegur- 
in/ R.C. Effersøesgøta, 
sigur hýruvognsfør- 
arin Birgir Enghamar. 
PlA MlDJORD___________

Tad er eingin lygn at siga, 
at vegkrossurin ella hálva 
rundkoyringin á Hálsi hev- 
ur fingid hárið hjá fleiri bil-

førarum at grana. Seinasta 
hálva arið ella so eru ferð- 
slutreytimar broyttar og 
ongantið hevur verið so 
nogvur ruðuleiki sum nú. 
Ein teirra. ið koyrir nógv 
um vegkrossin, er Birgir 
Enghamar, hýruvognsfør- 
ari. Vit hava spurt hann, 
um seinasta broytingin er 
til gagns fyri ferðsJuna.

-  Nei, tað ber ikki til at 
siga. Vegkrossurin er held- 
ur meira fløkjasligur í løt- 
uni, sigur Birgir Eng-

hamar.
Hann vísir á, at kemur 

ein oman eftir ringvegnum  
og skai oman í býin, so skal 
ein treytaleyst halda av 
fyri hinum bilunum, ið eis- 
ini skulu oman í býin. Fer 
ein í staðin oman í Hoydal- 
ar og løtu seinni kemur nið- 
an eftir ringvegnum og ætl- 
ar oman í býin, so skal man 
í fyrstu atløgu halda av fyri 
motkovrandi. N akrar met- 
rar seinni hevur bilurin á 
høgru síðu treytaleysa víki-

skvldu.
-  Tað hevði gjørt tað 

lættari hjá øllum pørtum, 
um ferðslan koyrdi, sum  
hon gjørdi áður. Ein girðing 
skuldi verið gjørd, so ikki 
bar til at taka tað bleyta 
svingið. B ilam ir skuldu 
verið noyddir at koyrt beint 
fram og síðan snara til 
høgru oman í býin. Á  henda 
hátt høvdu vit sloppið und- 
an fleiri ferðsluóhappum á 
hesum vegastrekki, sigur 
Birgir Enghamar.

ferðslutreytimar vórðu 
broyttar nakað síðan.

-  Vit hava havt eini fýra 
løgin óhapp á vegkrossin- 
um, sum vit als ikki høvdu 
roknað við. Trupulleiki 
hevur ikki verið við vflti- 
skyldu, men heldur tað, at 
bilam ir niðan eftir ring- 
vegnum halda ikki aftur 
fyri mótkoyrandi bilum, 
sum skulu víðari oman 
eftir ringvegnum, sigur 
Suni Vinther.

Politi: Trupulleikar 
eru við vegkrossinum
-  Vit hava havt eini 
fyra ferdsluóhapp á 
vegkrossinum hesa 
seinastu tídina, sigur 
Suni Vinther, leiðari á 
Politigarðinum í Havn

PlA Miujokd___________

R. C. Effersøesgøta er í 
løtuni undir luppinum hjá 
serkønum dana, ið gera 
skat eina frágreiðing, hvus- 
su øll viðurskifti kunnu

loysast sum frægast. Hetta 
verður gjørt, tí fleiri óhapp 
hava verið á vegastrekk- 
inum seinastu árini. Eisini 
óhapp hava verið á veg- 
krossinum Ringvegurin/- 
R.C. Effgersøesgøta, síðan Á vegkrossinum Ringvegur/R.C. Effersøesgøta eru eini fýra óhapp hend, sídan ferdslutreytimar vórðu 

broyttar nakað herfyri mynd: Kvlmar Undenakov

Rxmdkoyringin
Leivur Hansen:
-  Hóast talan er um 
eitt stórt og kostnað- 
armikið arbeiði, so má 
hetta fáast í rættlag

-  Býráðið fer at seta 
pengar av á fíggjar- 
ætlnini komandi ár, so 
rundkoyringin kann

skal gerast
gerast liðug, sigur 
Leivur Hansen, 
býráðsformaður. 
Dia Midjokd______

Býráðsformaðurin í Havn, 
Leivur Hansen, sigur, at 
peningur má setast av og 
rundkoyringin gerast, hó- 
ast talan er um eitt stórt og

kostnaðarmikið arbeiði.
Føroya Sparikassi fer 

eisini komandi ár at byggja 
ein nýggjan høvuðsbygning 
á trøðni við endan av R.C. 
Effersøesgøtu, og býráðið 
hevur lovað teimum at 
greiða skal fáast á vega-

kervinum og ferðsluni í 
hesum sambandi.

-  V it hava eisini ætlanir 
um aðrar rundkoyringar. 
Ein skal gerast á vegkross- 
inum Sundsvegur/Norðari 
Ringvegur og ein har Veg- 
urin Langi kemur í Sunds-

vegin, sigur Leivur Han-

Býráðsformaðurin leggur 
aflrat, at eingin liðug ætlan 
fyriliggur um hesar rund- 
koyringar, men býráðið er 
samt um, at arbeiðast skal 
við hesum í framtíðini.

Fundast í Klaksvík um 
undir sj óvartiumil

Fyrst á oljuskeið 
síðan á boripall

Klaksvíkingar hava 
fíngið íslendingar at 
koma hendavegin at 
greiða frá, hvussu teir 
hava gjørt undir- 
sjóvartunnil. Býráðið 
heldur Hvalfjarda- 
tunnilin vera áhuga- 
verdan -  serstakliga 
fíggingina.

K a t r in  P e t e r sk n

Hóskvøldið kunnu øll koma 
í Ósaskúlan í Klaksvik at

hoyra borgarstjóran á Ak- 
ranesi í íslandi og for- 
mannin í býráðnum har 
greiða frá, hvussu teir hava 
gjørt tunnilin undir Hval- 
firði. Tað er býráðið, sum  
skipar fyri fúndinum.

-  Enn er ein tunnil um 
LeirvíksQørð nokk bara 
tos. Vit ætla ikki at gera ein 
tunnil her og nú, sigur Heri 
Hammer, býarverkfrøðing-

Men nakað er gjørt av 
útrokningum -  í fjør metti 
býráðið og landsverkfrøð- 
ingurin, at ein tunnil fór at 
kosta einar 230 milliónir

krónur.
-  Okkum hevði dámað 

best, at landsverkfrøð-ing- 
urin gjørdi arbeiðið, um so 
var. Men um landsmynd- 
ugleikarnir siga nei, so er 
loysnin hjá íslendingum  
kanska ein møguleiki.

íslendingar hava funnið 
sær privata figging, og 
skuiu hava bummpening 
at gjalda HvalQarðatunn- 
ilin aftur við. Hetta fara 
Gísli Gíslason og Gunnar 
Sigurðsson at siga klaks- 
víkingum um hóskvøldið. 
Mikukvøldið verður fundur 
fyri innbodnum -  politik-

arum, vinnulívsfólki og 
øðrum.

Enn veit býráðið ikki, um 
føroyingar yvirhøvur eru 
áhugaðir í at fáa ein tunnil 
til Klaksvíkar -  ella um  
klaksvikingar eru.

Nei, tað vita vit ikki -  
men vit rokna við tí. Skulu  
vit hyggja at, hvør tørvur 
verður á flutningi um 
tíggju ár, er tað víst, at 
Tem an klárar ikki ait. Vit 
viija fegin hava ávirkan á, 
hvat so hendir, sigur Heri 
Hammer.

Tveir føroyingar skulu í 
næstum royna seg á 
boripalli hjá Trans- 
ocean í Norósjónum

Føroyingamir Ragnar 
Simonsen og Mikael 
Gren eru í løtuni á  
venjingarleguni hjá 
Transocean í New Or- 
leans. Seinni fara teir 
út á ein boripall í 
Norðsjónum.

Oljuvinnan er so smátt 
byrja at gera um seg, hóast 
vit ikki hava fingið stað- 
fest, um svørtu dropamir 
em  í undirgrundini. Men

tað ræður um at vera eitt 
sindur firamman fyri tíðina, 
skal ein ikki bíta seg sjálv- 
an í halan. Roknað verður 
við, at royndarboringar 
verða gjørdar á føroyskum 
øki einaferð i 1999.

Seinasta fríggjadag fóru 
tveir føroyingar - Ragnar 
Simonsen og Mikael Gren - 
til venjingarleguna hjá 
Transocean í New  Orieans. 
Teir skuiu báðar komandi 
vikum ar fylgja skeiðnum  
»Training for optimum per- 
formance*.

Frá New  Orleans gongur 
leiðin út á boripall hjá 
Transocean í Norðsjónum, 
har føroyingamir skulu 
vera einar tnggjar vikur 

Transocean er eitt av 
heimsins størstu borifeløg- 
um.

Tiltakið er ein liður í 
ætlanini hjá Amerada Hess 
bólkinum (Amerada Hess, 
Norsk Hydro, Dong og Las- 
mo) at hjálpa til við at 
menna og fyrireika før- 
oyingar til eina komandi 
frálandavinnu.

Ikki nógv á 
skránni hjá 
politinum
Okkurt smávegis er 
altíð á skránni hjá 
politinum, men fama 
vikuskifti hevur verið 
friðarligt í Havn og 
úti kring landið. 
Onkur bleiv tikin fyri 
rúsdrekkakoyring, og 
okkurt ferðsluóhapp 
var eisini.
Fríggjakvøldið varð sjúkra- 
biiurin boðsendur til eitt 
ferðsluóhapp við ferðslu- 
Ijósini í Bøkjarabrekku, 
har ein fótgangari var 
ákoyrdur. Tað vísti seg 
seinni, at skaðin var ikki so

stórur. Seinni um kvøldið 
varð sjúkrabilurin aftur 
boðsendur. Hesaferð í Tur- 
idargøtu, har ein bilur og 
eitt prutl brustu saman. 
Prutlførarin varð førdur á 
l.andssjukrahúsið, tí hann 
fkk onkran smærri snudd.

Leygardagin varð ein 
persónur tikin fyri rús- 
drekkakoyring. Sunnu- 
náttina var ein óboðin gest- 
ur í Homabúðini. Maðurin 
bleiv handtikin um nátt- 
urðatíð sunnukvøldið. 
Hann viðgekk innbrotið í 
Homabø og eisini at hava 
framt okkurt herverk á 
onkran bát niðri á Skála- 
trøð.
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Tíðliga í gjáramorgunin 
hendi eisini eitt ferðslu- 
óhapp á Marknagilsvegn- 
um. Ein á súkklu kom 
heimeftir Marknagilsveg- 
num og bilur, ið kom út 
eflir Marknagilsvegnum og 
skuldi oman eflir 
Svalbardsvegnum, sá ikki 
súkkluna og rendi á. Per- 
sónurin á súkkluni bleiv 
førdur á Landssjúkrahúsið 
við heilaskjálvta.

Vit hava eisini spurt 
okkum fyri á politistøðun- 
um kring landið, men har 
hevur alla staðni verið 
friðarligt.

Lesið tíðindi 
á Interneti

-  dag sum nátt -

- Sendið narkoman- 
am ar til Føroyar
Soleidis sigur Freddy 
Nielsen, kioskeigari 
í Esbjerg í blað- 
samrøðu við Jydske 
Vestkysten í sam- 
bandi við øll tey 
peningaránini, ið 
kioskir hansara 
hava verið fyri.

B katk L. Samijki ŝen

í Danmark er nógvur kri- 
minalitetur, so nógvur, at 
myndugleikamir hava sett 
ein bólk av løgreglufólki, 
sosialpedagogum og fólki, 
ið dagliga koma í samband 
við tey meinast raktu inn- 
an sosialu skipanina fyri at 
at fáa eina hylling av, 
hvussu vánaligt tað er statt 
á hesum øki í veruleikan- 
um, og hvussu brotsman- 
nabólkam ir em  saman- 
settir, aldur, kyn og fólka- 
slag - alt verður tikið við.

Ometaliga nógvur krimi- 
nalitetur er í Keypmanna- 
havn og so í Esbjerg, har 
tað serliga eru narkoman- 
ar, ið bróta inn og stjala 
pening at keypa rúsandi 
evni fyri.

M egna ikki 
uppgávuna
Orsøkin til tey mongu pen-

ingaránini, ið eru í býnum, 
er, at myndugleikarair, ið 
taka sær av hesum, ikki 
megna teirra uppgávu, sig- 
ur Freddy Nielsen við tíð- 
indablaðið »Jydske Vest- 
kysten«.

Freddy Nielsen er kiosk- 
eigari. Hann eigur fleiri 
slíkar og er somuleiðis ein 
teirra, sum óteljandi ferðir 
hevur verið fyri innbrotum  
og peningaráni.

Hann er rættiliga óður 
inná samfelagið, sum ikki 
er ført fyri at taka sær av 
narkomanunum í Esbjerg, 
tí tað er hvøija einastu ferð 
talan um narkomanar, ið 
fremja lógarbrot móti 
kioskum hansara.

Føroy ingar  
flyta n iður
Herfyri var tað ein maður 
við hettu niðuryvir 
andlitið, ið seint eitt kvøldi 
við knívi hótti eina 18 ára 
gamla krambúðargentu 
hjá Feddy Nielsen til at 
tøma peningakassan.

Rónsmaðurin slapp til 
rýmingar við 10.000 kr. og 
eini kartong av sigarettum  
við sær.

Hóast løgreglan er skjót 
á staðnum, er ikki lætt at 
finna ein rýmdan ráns- 
mann í bølamyrki.

- Einasta loysnin fyri

mær at síggja er at senda 
narkom anam ar til Føroy- 
ar, har teir soleiðis ikki utt- 
an víðari sleppa burtur aft- 
ur. Men teir neyðars føroy- 
ingam ir skulu heldur ikki 
líða undir hesum, so teir 
kunnu í staðin flyta til 
Danmarkar, sigur Freddy 
Nielsen við »Jydske Vest- 
kysten«.

N ú  hevur kioskeigarin 
sett ansingartól upp í øll- 
um handlum sínum, soleið- 
is at tey 40 starvsfólkini, ið 
hava sítt dagliga yrki hjá 
honum, kunnu føla seg
trygg

Freddy Nielsen, 
kioskari, sigur, 

at samfelagið ikki 
megnar at vidgera 

narkomanarnar, og tí 
hava kioskir hansara 

ferð eftir ferð verið fyri 
peningaráni.

Mynd H. C. (rabrtguurd


