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Bo Wilfang , varastjóri í Mærsk Olie og Gas:
Úr ferðslulógini:
■ Súkkla skal altíð halda seg hogrurr ;gin á teirri
farbreyt, ið liggur longst høgrumegin ferðsluleiðina. Súkkla má ikki koyra undir liðini á øðrum
akfari. Har rúmd er, kunnu tvær súkklur koyra lið
um lið, um tað er vandaleyst og ongum til ampa.
■ Súkkla, ið skal sneiða til vinstru, skai halda fram
heilttvørturum krossvegin og kanntástanifara at
sneiða, tá ið tað fær verið uttan ampa fyri hina
ferðsluna.
■ Súkklur kunnu yvirhála onnur akfør á høgru síðu.
■ Tásnaraðverðurtilvinstru.mugu akfør ikkitarna
súkklum og prutlum sum koyra beintfram.
■ Bannað er atsúkkla á gongubreytum, uttan so at
annað er tilskilað av landsstýrinum. Súkkla skal
verða leidd tvørtur um gongubreyt Landsstýrið
kann seta reglur umferðing hjá súkklum á gongubreytum. í slíkum førum eigur greinligt mark at
vera millum tann partin av gongubreytini, sum
súkklur kunnu ferðast eftur, og tann partin, ið er
kannaðurfólkitilgongu.
■ Súkkla (og prutl) kunnu bert koyra eftir súkklu
breyt høgrumegin við vegin ferðsluleiðina, um
ikki annað er tilskilað víð merking.
■ Tann, ið súkklar, skal hava báðar føtur á ástíginum(pedalini),ogiðhvussu soer.aðrahondinaá
stýrinum.
■ Bam yngri enn seks ár má ikki súkkla uttan saman
við einum 15 ára gomlum ella eldri, ið hyggur attí.
■ Súkkla má ikki flyta fleiri fólk, enn hon er ætlað til.
Tó kunnu tvey børnyngri enn seks ár verða havd
við á súkklu, um hon hevur serligt sæti, sum verjir
beinini móti hjólsnældunum. Tann, sum stýrir
súkkluni, skal í slíkum føri vera fyltur 15 ár.
■ Ikki er loyvt at súkkla so mikið ávirkaður av rúsdrekka, attú ikki erførurfyri atkoyra trygt
■ Tann iðsetir súkkluna frá sær, skal læsa hana,
uttan so athon skal standa heilt stutt.

. . . og vit og skil
■ Taðræðurumathavabremsur.ljósogendurskiní
lagi.
■ Súkklufólkið er veika liđið íferdsluni, so ver altíđ á
varðhaldi.
■ Vísið sjálvsálit í ferðsluni. men takið ikki óráð fyri.
■ Lesferðsluna av.fanga eyguni á bilførarunum.oc
tá tú veitst, attú ert sæddur stýr so avstað.
■ Tað ringasta súkklufólkið kann gera, er at krógva
seg burtur.
■ Vegurinkannstundumverasosmalur,attryggast
er attaka eittfultpláss á koyribreytini
■ Viðhvørtkann veratryggastatfara upp á gongubreytina.
■ Vísið av. Men er vegurin ringur, kann vera tryggast at hava báðar hendur á róðrinum.
■ Børn eiga helstikki atsúkkla einsamøil íferðsluni,
fyrr enntey eru 10-11 ár.
■ Keypið eina góða súkklu, sum klárar brekkurnar.
■ Og haldið súkkluna í góðumstandi.
■ Nýtið fallhjálm. Ringastu súkkluskðarnir raka
høvdið.
■ Og til bilførararnar: Gevið súkklunum gætur, tit
eru ikki einsamallir á vegnum.

Til BLAÐSØLURNAR

sosíalúrin aftur

ÚTSELDUR?

Boðið so beinanvegin frá á
tlf. 11820.
Uttanfyri vanl. arbeiðstíð upplýsir
telefonsvararin hvar ringjast skal fyri
at fáa fleiri bløð.
Tíðindablaðið SOSIALURIN

Mærsk fylgir við
gongdini í Føroyum
Stóra danska oljufelgið Mærsk Olieog Gas hevur ongar ætlanir í løtuni um atfara upp
í nakað leitingarvirksemi áføroyskum øki, hóastdanska stjórnin í seinastu avtaluni við
føroyingar heitir á danskar fyritøkur um at fara inn í leitingin a við Føroyar
-Vil fylgja við gongdini í
Føroyum, hvat hcndir á
undirgrundar- og oljuøkinum. Men hava fyri tíðina
ikki nakran áhuga í at
engagcraokkum.
Hetta sigur varastjórin í
Mærsk Olie og Gas, Bo
Wilfang upp á fyrispuming
um Mærsk er farió at vísa
føroysku
undirgrundini
størri áhuga.
Vit spurdu Bo Wilfang,
um ikki áheitanin frá
donsku stjómini í seinastu
avtaluni millum Danmark
og Føroyar á danskar fyritøkur "til at gá ind i
efterforskning efter olie og
gas pá det færøske omrádc
pá forreuiingsmæssis basis” verður likin í álvara av
Mærsk.
-Eg havi áður úttalað meg
til Sosialin. Tað var fyri
góðum ári síðani. Tá varð
svar mítt tað sama sum í
dag. Vit fylgja við, mcn
gera ikki meira í løtuni.
-Men er einki hent síðani,
sum hevur broytt tykkara
støðu ?
-Nei.
-Men tá nú danska
stjórnin alment heitir á
danskar fyritøkur um at
fara inn
í kanningararbeiðið, hví taka tit tað so
ikki til eftirtekiar?
-Tað má vcra okkara egna
mcting, sum gcr av, umvit
vilja fy ritaka okkum nakað.
Fyri tað um stjómin kcmur
við cinum últalilsi, so nýtist
tað ikki at merkja, at hctta er
góð forrætning.
-Men lá nú stjórnin beinleiðis heitir á m.a. Mcersk
um at fara uppí leitingarvirKsemi í Føroyum, er
tað lá ikki tí, al stjórnin
heldur tað vera rætt at gera
tað nú?
-Tað mugu tit spyrja
stjóminaum.
-Er tað so, al tit í Mærsk
Olie og Gas ikki hava
fyritikið tykkum nakað sum
helst íløkiligt í sambandi
við oljuleiting við Føroyar?
-Eg havi sagt, at vit fylgja
viðgongdini:
-Men hvat merkir so tað
at fylgja við - vil tað siga, at
lit lesar greinar í bløðunum
ella hava tit settfólk av til al
arbeiða
burturav
við
Føroyum?

Um hetta verður gerandismynd í føroyskum sjógvi um ikki so nógv ár vita vit ikki
Mcersk heldur í hvussu er ikki, al tað er nøkur orsøk hjá fyriløkuni longu nú al gera
fyrirtikingarnar til eina komandi oljuvinnu. Mynd íalmar

-Tað kann cg ikki úttala
meg um.
-Men gera tit meira enn
bara at lesa bløðini?
-Tað er møguligt.
jan

Sornhúseplini
Eg minnist tað sum smádrongur.
Tá, ið tey lótu av kom,
komu vit ofta við eplum, sum
tær stoktu til okkum á ám.
Eg minnist tað, at móttøkan,
vit fingu, var altið blíð.
Men stóðu ov leingi í durunum vit
varð sjálvandi funnist at tí.

í húsinum eru øl!
I húsarhaldstól.

Vit vóru ofta í somhúsinum
- stokt epli smakkaðu væl.
Av okkum keddust tærongantíð
- her tøkk teimum veitast skal.

Tlf. 11820, lok. 17
Tlf. 13139, um kvøldið
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