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Boringin í Lopra gevur einki:

-Vit fáa ikki 
eina krónu 
burturúr
Á ki B ertholdse .n

I Surnha og larpra cr scra 
sUir misnøgđ i >amhan»Ji v 
bonngina. >ert\ir i n.cstum 
i samhandi >id oljukann 
ingamar i Fi«oyum 

Bygdartólki »gur. ai icy 
kcnna scg snytt. ti at ktHiim- 
unan cr tullkomiliga skugv - 
aó til viks trá tfllum inn- 
tøkum i samhandi vid ar- 
bctðið

Fingin dylir fyri. at 
kommunan. sum fcvmr um 
hy gdimar Lopra og Sumha. 
hevði vícniað. at okkurt tór 
at dryppa á tcir i samhand 
vtð honngina 

Tcy høvdu sett sttt áiit á, 
at Strandferðslan. sum 
hcvur tingið flutningin. fór 
at skipa upp í Lopra og 
gnytna utgcrðina har 

Tað hcvði givið komm- 
unum nakrar hart tiltrongd- 
ar kronur i vørugjaldi og 
goymslulcigu 

Mcn tað vcrður hclst ikki

Alt hcndir á. at strand- 
terðslan xtlar at skipa upp 
og goyma alt i Vági og tað 
cru sumhingar t>g l.*>prans- 
lolk scra ørg um 

UmNWi fyn strandfcrðsl 
una hava vcnð i Lopra og 
kanna umsiø*>urnar og tá 
toktist ikki. sum un nakað 
var t vcgin fyn at hrúka 
hav nma *»g pakkhus í l»pr- 
a  Etn pnsur uppá cina krón- 
u fyn 300 fermclrar um 
dagin varð ncvndur Pakk 
husið er 1200 lermetrar og 
hcvði hruk vcnð fyri mciri. 
skuldi tað cinki kosla 

Jæ oh Vestcrgaard. hygd- 
aráðstormaður sigur. at lcig- 
an varð ásctt soleiðts av ti 
at kommunan kom at hava 
fitt av útreiðslum av al 
rudda húsið og at scta serl- 
igar hurðar i. sum kravdist 

Nakrar dagar aftaná 
nngir Ottar Otscn av strand- 
tcrðsluni og vigur at artlanin 
cr at lossa útgcrðina i Vági

og spyr um teir ikki kunnu 
fáa husið fyri cinki. um 
kommunanu afturfyri t* r 
hclvtina av vørugjaldinum 
frá Vágs Kommunu

Tað vildi kommunan ik- 
ki ganga við til Fyn tað 
tvrsta cr vørugjaldið asctt 
við løgtingslóg og tað er 
ikki nakað. kommunumar 
samráðast um Harafturat 
haldi cg. at tað er hzði 
framligt og smáligt ai krcv ia 
húsið tyn cinki. sigur Jacoh 
Vcstcrgaard

Hann signr eisim. at tað 
er undarligt. at em lciga 
uppa 9 000 um tnanaiNn fyn 
citl stiín pakkhus skal vcra

so avgcrðandi i cini xtlan. 
sum kostar eitt stórt. tvey - 
sittrað inillm nj tal al gcra

Hann dylir ikki fyn. at 
inisnøgdm cr stór imillum 
fólk

Hon er so stór. at tað cni 
røddir trammi. cisim i 
hygdarráðnum. um al Inrða 
fyn al borrngin kann hyrjað

BygdaráiHlimir siga. at 
skal Sumhiar Komrnuna 
haldast utiantvri allar mn 
tøkur. lat hana so verða utt- 
anfyri.

Kommunan cigur vegm. 
sum horiútgcrðin skal flyt 
ast cltir

Køddir hava verið um al

hyrjj okkurt kommunalt ar 
hciðið á vcgnum lcggja rull 
uporlur. d la  okkurt jnnað 
*>g s*> hcr ikki til at flyta 
utgerðina cftir vegnum 

So kunnu tcir gcra srer sín 
egna vcg onkra aðras'aðni 
og flyta útgcrðina cftir hon- 
um. siga. siga sumhingar og 
lopransfólk

holku) i kitmmum fóa 
ikki eitt øyra burturúr 

ølium arheiftnum, \um 
skal gerast i knmmununt i  
samhanji við honngina i  

Lopru.

O ttar Olsen á Strandferðsluni:

Eg skilji væl at 
tey eru ónøgd

gcrðandi spurningurin og 
jsgcrð  cftir ølluin at døma 
var likin ’

()ttar Olscn
Avgcrð cr sum sagl ikki 

hcilt cn ialigj tikin cnn Og 
tað vit hava tosað saman 
um lciguna. skal ikki takast 
so hokstav iliga

Tað cr altið okkara upp- 
gáva at h jld j útrciðslunun 
niðri Vn hava tosað í tcic- 
ton og tá vóru ymsir møgu-

lcikar nevndir. Tað skal ikki 
takast tyri mciri cnn tað 

Hcilt okcypis hcvði cg 
jldrin roknað við at lingið 
goymsluna. sigur Ottar Ol- 
scn

Um hugin h|á summum 
at kappa vegin av og tað 
ikki hcr til at flyta utgerð 
ina. hcvur hann lítlan hug 
at gcra viðmerkingar 

Mcn hann hcldur at tað 
hcvði vertð skomm fyn

okkum øll, at vit ikki kunnu 
tosaokkum frzgari til rxttis 
og skipa hetn fyn cnn so

Á ki B ertholdsen

Ottar Olscn á Strandlcrðsl- 
uni skilir vxl i nøgdina í 
Lopra og i Sumha um. at 
kommunan cinki skal fáa 
hurturúr honngim x i laipra 

Hann sigur. at tað cr ikki 
tí. at skortað hcvur vevið 
uppá viljan. og strandfcrðsl 
an hcvur ikki cnn slcpt xtl- 
anini um at lcggja upp og 
goy ma útgerð i Lopra 

- Mcn okkara uppgav a cr 
at tlyta utgcrðina til l.opra 
s*> trygd sum gjørlig og so 
vandalcyst sumgjørligt ()g 
tað cr t»rsøkin til. at tað fyn 
hils hcndir á. al utgerðm 
venXir lossaii og goymd i 
Vági. hctdur cnn á staðnum 
i Lopra

Fyn tað fyrsta skulu vit 
hava ein 90 tons krana, sum 
v it hava leigai' úr Ahcrdccn 

Tað cr trupult at lossa i 
l.opraog flyta ulgcr«>ina cft- 
ir vegnum. tvørtuum 
hrúnna niðan a Nvnøkið 

Vit vita ikki um vcgurin 
>>g hrúgvin heldur 

Ottar Olscn sigur tó. at 
tcir Iramvegis royna al fáa

útgerðtna tikna so nógv 
sundur. at tað fer at hera til 
at lossa i Lopra 

Men hann viðgongur. al 
vomrnar cru smáar 

Tað gongur tó rxttan veg- 
in Nøkur kolli. sum upp- 
runaligj vigaði 40 tons. eru 
nú komin niður á 16-17 
tons

Vit royna at fá tey longur 
niður men lað sxr svart út. 
sigur Ottar Olscn 

Hann harmast cisini lóg- 
ina um vørugiald og hcidcr 
at tað skuld' honð til at hytt 
hana imillum kommunur. ti 
hcnda skipanin cr heidur 6- 
rxttvis

Mcn hví roynir strand 
fcrðslan at prutta um pris. 
tá ið trygdin cr tann av-

- Okkaru uppgáva er at 
fáa úlgeroina fram so 
lr\i(t \um møítulutt Ti 

verAur Lopra helst \tnka 
\um lowinaarhtnn \lf(ur 

Ottar Olsen á Sirarui 
feriisluni


