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100.000 skjøl 
vend og 
viógjord
- Henda uppgavan hevur ikki 
verið torforari enn aðrar 
uppgávur, eg havi verið við 
til at loysa í míni tíð, sigur 
Jørgen Gronborg, sum hevur 
endavent yvir 100.000 
skjolum í bankakanningini.
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Stór íslendsk 
framsýning

í løtuni verður seinasta hond 
logd á fyrireikingarnar til 
eina stóra íslendska mat- og 
ídnaðarvoruframsýning i 
Badmintonhollini 25. til 29. 
mars. Fyrireikarar eru 
Útflutningsráð íslands og 
Eimskip.
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Fáa “smakk” fyri 
foroyskari mat- 
gerd í Klaksvík
Husarhaldsskulin i Klaksvik 
hevur seinnu árini lagt seg 
eftir at menna undirvisingina 
í foroyskari matgerð. Hetta 
er óivað ein av orsokunum 
til, at eitt vaksandi tal av 
dreingjum og gentum sokja 
inn á skulan
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m/s. Kavaæ lingur, men  
eismi einstakir sólglottar. : 
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- Kg foldi a mær, at vit 
fóru at vinna. Tað, at vit 
nú hava finjóð Andreas 
við i hopin, hevur stvrkt 
nógv um moraiin á liðn- 
um. H ans er um a t koma 
i toppform. so eg glt*ði 
meg tii finaluna i stevpa- 
kappingini, tá bteði Hans 
og Andreas eru í nogv 
betri formi. Jens Skipa-

geta er farin til Dan- 
markar i lestrarerindum, 
men vit hava fíngið Egin 
Hegnesen aflur i hópin, 
og hann hevur fyrr vist, 
at hann veit, hvat ein 
skal gera. tá ein stendur 
millum stengumar, segði 
Halgir Dahl Olesen, við 
Dunmaladting eftir dyst- 
in.

Prísfa ll á olju
I gjár fáll oljiiprisurin 
aflur fyri triðju ferð, 
hóast vit oru á 
hávetri. Veðrið hevur 
verið óvanliga lýtt 
eftir árstíðini og 
hetta hevur havt við 
sa*r at nýtslan hevur 
verið minni enn mett 
frammanundan.

E i.i G it t k s k n  ______

Tá marknaðarkreflirnar 
sleppa at ráða, er tað út- 
boð og eflirspurningur, 
sum avgera prísleguna. 
Olja ereinki undantak í so 
máta, sjálvt um olja ikki 
er nokui -sesongvøra. -

Vanligt er, at prisimir 
fara upp um veturin tá 
nýtslan økist og fella so 
aftur tá lýggjari verður í 
veðrinum.

Hesin veturin h«*vur 
hignrtil verið óvanliga 
lýRKÍl,r. tí hevur nýtsl- 
an verið væl minni enn 
framleiðararnir høvdu 
mett frammanundan. 
Hetta ger, at vanligu 
goymslurnar eru á tremur. 
Eins og við øllum øðrum, 
sum tað er ov nógv av á 
einum altjoða marknaði, 
ávirkar hetta. prísleguna 
niðureftir

Føroysku oljuinnQytar- 
arnir áseta sín útsøluprís 
eftir altjikla prísskráset- 
ingum. Hetta hevði við

sa*r, at føroysku oljuprísirt 
nir í gjár fullu fyri triðju 
ferð eftir bert hálvum øðr  ̂
um mánaði.

(irundprísurin á gass- 
olju fall aftur hesaferð við 
5 oyrum ur 1,66 krónuf 
niður i 1,61 krónur fyri liri 
urin. Millum onnur fáa 
skipini oijuna fyri hendá 
prisin.

F’risurin til vanliga hús{ 
arhaldið er nú 2.926 krón: 
ur fyri hvøijar HKK) litrar. 
Av hesum er 403 krónur 
meirvirdisgjald og 9 lá 
kronur oljuavgjald. Ofju- 
avgjaldið ha*kkar tá prisu* 
rin fellur og umvent. \

Aftur hesaferð fall brúk- 
araprisurin fyri hvøijar 
1000 litrar við 46 krónum 
og síðan 1. desember í fjør 
er prísurin fallin við til* 
samans 129 krónum

Dieselbilarnir merlga 
eisini prisliekkinginaj 
Hrúkaraprísurin á dieselj 
olju við pumpuna er nu 
3,66 krónur fyri liturin og 
svarar hetta til eitt frisfall 
upp á 5 oyru eins og seinj
i-t

í báðum teimum undan* 
farnu førunum hava prís- 
la*kkingar eisini verið á 
bensini. Men brúkaraprís- 
urin á bensini er óbroytt* 
ur. Blýfiría bensinið kostaf 
7,69 krónur fyri lituriá 
ineðan kalium bensinl 
kostar 7,76 krónur fyri lit* 
urin.

H71 skal møta Kyndli 
í steypafinaluni

Stóri Bankadagur upprunnin
Bjarni Djurholm, ein 
av okkara trimum eyg- 
leiðarum, situr við 
skriviborð sítt og blað- 
ar í einum eintaki av 
bankafrágreiðingini. 
Frágreiðingin, sum 
kemur við danska

rutuflogfarinum úr
Keypmannahavn í 
dag, verður ikki kunn- 
gjørd ulmenninginum 
fyrr enn seinnapartin. 
Hvat ið hendir við mál- 
inum, um veðurlíkind- 
ini ikki vera til vildar,

er ikki greitt. Frágreið- 
ingin, sum teir tríggir 
eygleiðararnir Bjarni 
Djurholm, Helena 
Dam á Neystabø og 
Leivur Harryson, hava 
fingið, er sett inn í 
fleiri ringbind. Tilfarið

er sera rúgvusmikið. 
Dimmalætting fer at 
gera eitt sindur burtur 
úr bankakanningini í 
blaðnum, sum kemur 
út í morgin.

B a rn a a n sin g :

Borgarstjóri í sjálvdrátti
Leivur Hansen leggur 

afturat, at tað hóast alt 
er gjørt nakað fyri at 
nøkta tørvin. Byráðið 
hevur hækknð útreiðsl- 
urnar til bnrnaansing úr 
23,7 milliónum krónuin í 
fjør upp í 31.3 milliónir 
krónur i ár.

Samtykt er millum 
annað at byggja eitt bý- 
lingshús inni á (løtu iil 
42 børn, og 2,5 millionir 
krónur eru settar av fyri 
at kanna um tað eru 
onnur ansingartillHið. 
Hetta er gjørt, ti tað hev- 
ur Ijoðað frá fólki. at uin 
tey fíngu pengar fyri at 
ansa sínum tiomum 
heima, høvdu tey tikið av.

T í hevur Sosialu Nevnd 
í Havnar kommunu sent 
hetta skrivið út til foreld- 
ur at bornum i aldrinum 
frá einum hálvum ári til 
trý ár.

Um tað so vísir seg, at 
eingin áhugi er fyri ein- 
ari tílikari ansingar- 
skipan, so er einki at tosa 
um, sigur Leivur Han- 
sen.

■Hetta er bert eitt 
skjal. sum skal brúkast i 
ti arbeiði, sum Sosiala 
Nevnd skal gera fyri at 
vita um tað eru nøkur 
alternativ ansingartil- 
Inid, sum kunnu fáast fyri 
hasar pengarnar.

I æivur Hansen sigur, at 
kommunan fer ikki at 
leggja upp til at stimbru 
tað svarta- arbeiðið.

Hann sigur, at um 
ætlanin varð veruleiki, so 
hevði kommunan kravt 
prógv fyri, hvat jn*ngar- 
nir vórðu brúktir til.

-  Hetta er bert ein liður 
í arbeiðinum hjá býráðn- 
um fyri at kannu, um tað 
er tón moguleiki, millum 
fleiri aðrar møguleikar, 
at lætta tað trýst, sum er 
á býráðnum í dag, sigur 
Leivur Hansen at enda.

Hóast tað er Sosiala 
Nevnd hjá býráðn- 
um í Havn, sum skal 
arbeida við altema- 
tivari barnaansing, 
er tað Leivur Han- 
sen, sum stendur 
sum avsendari av 
brævinum, har 
foreldur verða 
spurd, um tey vilja 
taka barnið úr 
vøggustovuni og fáa

pengar fyri taó.
Aðrir býráðslimir 
vita heldur onki um 
nýhugsanina hjá 
borga rs tj ór a n u m.

JÓNHEDIN TRÓNDHEIM &  
K a t k in  P ktkkskn

-  Sosiala Nevnd hevur 
ikki mær kunnugt sam- 
tykt at brúka av pengun- 
um, sum býráðið hevur 
sett av til alternativa 
harnaansing. Hetta er

ikki sett í verk av býráðn- 
um, men av nøkrum fá- 
um býráðslimum, um 
nakað, sigur Schumann 
Hjaltalin. býráðslimur, 
sum onki veit um, at 
foreldur eru spurd um 
tey vilja lata vera við at 
brúka kommunala ans- 
ing, um tey fáa pengar 
aftur fyri frá býráðnum.

-  Hatta er bert ein 
kanning, og orsøkin til at 
kanningin verður gjørd, 
er at ein stórur partur av 
býráðnum heldur, at

loysnin til barnaansing 
er at sleingja pening út, 
sigur Elin Lindenskov, 
formaður í Sosialu 
Nevnd, sum heldur, at 
hetta fer at eggja til 
•svarta- dagrøkt.

Elin Lindenskov sigur, 
at hon fer at mæla til, at 
býlingshúsini í staðin 
verða útbygd.

Tað fer at kosta umleið 
eina millión krónur at 
útbyggja hvørt býlings- 
hús, so at 30 l)ørn fleiri 
sleppa inn í hvørt av

teimum. Klin Lindenskov 
sigur, at sjálvt um htm 
hevur verið við til at 
fíngið kunningina ut til 
foreldrini, ti*kur hon ikki 
undir við tankanum um 
at útgjalda pi*ning. um 
foreldrini taka liornmi úr 
vøggustovunum og ansa 
ttnmum heima.

Vandin við einari slík- 
ari skipan er, at tað eru 
børn, sum eru so fyri, at 
t€»y helst skulu verða í 
barnagarði fyri at 
stimbrast.

Tað kunnu vt*ra foreld- 
ur, sum illa eru før fyri at 
unsa sínum bornum, ella 
liknandi domi, har tað 
ringasta «*r, at børnini 
eru haimá.

Elin Lindt*nskov sigur, 
at tað eru ult ov mong 
vandamál í eini slikari 
ansingarskipan, og ti 
kann hon undir ongum 
umstøðum taka undir við 
tankanum.

Leivur Hansen, býráðs- 
formaður, sigur, at hetta 
er bt*rt t*in roynd, sum 
skal vísa. um tað ber til 
at minka um ansingar- 
tørvin á hendan hátt. 
Hann sigur, at býráóið 
hevur sett 2,5 milliónir 
av i ár til at kannu, hvorji 
onnur møgulig tilboð eru 
fyri at fáa børn ansað. 
Hetta er eisini fyri at 
vita, um tað ber til at 
nøkta ein størri part av 
tørvinum, enn býráðið 
ger i dag. Leivur Hansen 
leggur afturat. at hann 
skal vera tann fyrsti ut 
játta, at trupulleikin er 
ómetaliga stórur.

-  Hevði eg vitað um 
hetta skrivið - hevði bý- 
ráðsformaðurin ella for- 
maðurin í Sosialu Nevnd 
havt tosað við meg og bý- 
ráðslimirnar, so hevði eg 
kanska tikið undir við tí. 
Men eg reageri móti has- 
um, ti eg ikki fái 
møguleika at siga. um eg 
eri fyri ella ímóti, sigur 
Schumann Hjaltalin.
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