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Drelnes sum 
útgerdarhavn 
hjá oljuvinnuni

Suðuroyggin fer helst at ligRja næst teimum Økjum, har 
borað fer at verða eftir olju um ikki so langa tíð. Henda 
fyrimun ætla tvøramenn eisini at troyta. Tí verður í dag 
arbeitt miðvíst fyri at gera Drelnes til framtíðar útgerð-  

arhavn hjá oljuvinnuni. Men hetta stendur og fellur alt 
við, um tað frá føroyskari síðu verður eitt krav til olju- 
feløgini, at allurflutningur av útgerð til boripallar og 
annað virksemi á borileiðunum verður um føroyska jørð.

Ja n  M r u .B R

Tvøroyri næst og fyrst
Drelnes. sum nijRuliga 
verflur útgeriSarhavn i  
sumhandi við fyrstu hor

RADIATORUR
til soiu 
Ttf 44619

TIL SOLU
Sól við 10 rorum biiiga til 
solu
Tlf 17453

MOBILTELEFON 
TIL SOLU
Nokia 450 MHz. 3 mdr 
gomul. við tveimum batta- 
rium. 2 loðarum og leður- 
lumma til solu fyn 5 500 kr 
Tlf. 11909

BINGJA TIL SOLU
Uml 6 metrar long 
Tlf 17580. eftirkl 17

STÓRUR
LOPPUMARKNAÐUR & 
KOKUTOMBOLA
verður i Læraraskulaholl- 
mi leygardagin frá kl 15- 
18
9 a á Venjmgarskulanum

ASTMA OG ALLERGI 
-  HVAD GOR DU? 
PRAKTISKE RÁD OG 
TIPS I HVERDAGEN-
Bókin kostar 100 kr Bók- 
lingar. smárit videofilmar, 
Luffi-telduspælið og ann- 
að upplysandi titfar 
Sknva til:
Foroya Astma- 
Allergifeiag 
Postsmoga 3151 
FR-110 Tórshavn

KOKUTOMBOLA
Sorvágs Tónleikarfelag 
skipar fyn køkutombola i 
FK í Miðvagi leygardagm 
8 febr
Sorvágs Tónleikarfelag

TIL SOLU
Beige litað baðikar og bide 
i goðum standi biltga til 
solu. samlað ella hvor 
sær.
Ttf. 14142

DARTKAPPING
Vlkuskiftið 31. jan.-2. febr 
verður dartkapping í
Havnar Dartfelag Friggja- 
kvoldið kl. 19: Mix (Mick- 
ey) Leygardagin kl. 14: 
Single (501) Sunnudagin 
kl 14 Double (501). Mix 
(80,-). Double (80.-).
Smgle (70.-).
Tlf 10501. 17456. 10406

BAHÁ í SÍOURNAR
Bokmentir á foroyskum og 
upplysingar um Bahái 
Trúnna eru til taks á for- 
oysku Bahá í síðunum á 
Intemeti Eisim er sam- 
band v»ð Bahá i síður i 
oðrum portum av heim- 
mum.
http /Awww bci org/bahai fo

K A V A R A S K E IÐ
byrjar 10 februar 
Verður skipað sum kvold- 
skeið Tekmngátlf 16565 
og 16222
Føroya Kavaraskúli

BILLUTIR
útvegast til 

FLEST AILAR 
B I L A R

Fa. BILLUTIR
Tlf. Fax.
21605 21666

TVINGSILSSOLA
Hosdagin

tann 20. februar 1997 
kl. 10.20

verður a dómaraskrtv- | 
stovum C. Ployensgota !
1. 100 Tórshavn. hildin i 
tvingsilssola yvir matr. 
nr. 1455 s. Sóljugota 14, 
100 Tórshavn. (AS 156/ 
96).

Ognm er eini sethús 91 j 
kvm í kjallara, miðhædd 
og lofti. Gjord av timbn á 
betonggrund, takt við ico- 
pal Sýn hevur ikki verið 
á ognini, men sambært 
virðismetmg hjá Húsa- 
lánsgrunnmum eru húsim 
innrættað soleiðis: Kjall- 
ari ómnrættaður Mið- 
hædd. Hjallur. Durur. 2 

i gangir, baðirúm, stova. 
j kokur. 2 kømur Loft 81 
I kvm: Alrúm. stova. kam- 

ar. bæðirúm. skápsrúm j 
j Tey eru bygd í 1989 
í Stykkið er til stoddar 651 
! kvm

Tvingsilssølan er um- 
biðm av Fríðu Paturs- 
son, advokati. Fr. Pet- 
ersensgøtu 9, Tórs- 
havn. tlf. 11145 (j.nr. 
960541), sum kann geva 
nærri upplýsingar. og 
sum nærri avtala kann I 
gerast við. um ynski er 
um at síggja ognma.

Soluuppgerð kann um- 
biðjast frá nevnda advo- 
kati ella hyggjast igjogn- 
um á dómaraskrivstov- j 
uni.

Foroya Fútarættur,
tann 27. jan 1997

TVINGSILSSOLA
Hosdagin

tann 20. februar 1997 
kl. 11.10

verður á dómaraskriv- 
; stovum C. Ployensgøta 

1, 100 Tórshavn, hildm 
tvíngsilssøla yvir matr. nr. i 
80. Sumba, (AS 223/96). :

Talan er um eini sethús 
í 3 hæddum, har hvør 
hæddin er 72 m2 og sum j 
smb tingbókina er 513 ! 
nrr til víddar. Ognin er eim 
nýggjari sethús við 
kjallara-, stovu- og ! 
loftshædd, gjørd av timbn 
og við harðari tekju. Havi 
við stakitti er rundanum 
ognina

Tvingsilssølan er um- 
biðin av Annfinn V. Han- 
sen, adv., Gongin, Tórs- 
havn, tlf. 19595 (j. nr. 
211901), sum kann geva 
nærri upplýsingar, eins 
og avtala kann gerast við 
um at síggja ognina.

Søluuppgerð kann um- 
biðjast frá nevnda advo- 
kati ella hyggjast ígjøgn- 
um á dómaraskrivstov- 
um.

Foroya Fútarættur.
tann 27 jan. 1997

! Nú tað nxrkast fyrsta út- 
| hjóðingarumlarinum á før- 
j oyskum øki verður bíðað í 

spcnningi eftir. hvønn poli- 
tikk føroyskir myndugleikar 
fara at reka. tá tað sny r scg 
um at skapa virkscmi i Før- 
oyum eitl nú í spurning- 
inum um útgcrðarhavn/ír.

Eftir tí sum Sosialurin 
hcvur fingið upplyst. so 
hava fleiri kommunur í f-ør- 

| oyum longu brúkl nógva 
j orku og eisini nakð av pcn- 
! mgi lil at marknaðarftwa seg 

sum komandi úlgerðarhas n 
hjá oljuvinnum.

Her er talan um komm- 
I unur í Vágum. Suðuroynni. 
i  Streymoynm og í Eystur- 

oynni. Sosialunn hevur 
skill. at fleiri útlcndsk 
oljufeløg og onnur feløg, 
sum arbeiða f oljuvinnuni. 
hava víst ans fyri málinum 
og hava verið runt í Før- 
oyum fyri at kunna seg Tað 
skilst. at onkur kommuna 
longu cr í fyrireikandi sam- 
arbciði viðokkurt útlendskt

oljufclag Eitt fclag. sum 
hcvur verið nevnl í hesum 
sambandi. er M xrsk ('on- 
tractors í Esbjcrg clla rxtl 
ari Danhor Serv ice, sum er 
eitt av feløgunum hjá 
Mærsk

Tveroyri
Ein av kommununum. sum 
arbeiðir miðvíst við at fáa 
ema útgcrðarhasn í komm- 
unum, erTvøroyri. Býráðið 
hevur longu avgjørt. at 
Drelnesøkið skal setast av 
til eina komandi útgerð- 
arhavn og cflir tí sum hlaðið 
skilur. so er komið rættiliga 
væl áleiðis við fyrireik 
unum.

Páll Vang. hýráðsformað- 
ur vil tó einki siga um hesar 
ætlanir. Tá vit spurdu hann. 
um teir eru i samráðinguin 
við nakað útlcndskl felag 
hcvur hann onga viðmcrk- 
ing.

Hann vil tó siga so mikið 
sum. at ein avgjørd fortreyt 
fyri at koma v iðan í mál 
inum er tann støðutakan.

sum my nduglcikarmr í Før 
ovum fara at taka i sam- 
handi við oljuloggávu og 
konsessiónstrcytir.

Hann hcldur tað vera av 
stórum týdningi. al okkara 
myndugícikar gcra út- 
lcndsku oljufeløgunum 
grcitt. at allur flutmngur til 
og frá oljuvirksemi á før- 
oyskum øki verður um 
føroyska havn Vcrður hetta 
ikkí sett i sjálvar treytirnar. 
so er greitt. at alt arbciði og 
allar inntøkumar i kjalar 
vørrinum á tí verður gjørt 
og fara at liggja eftir í t.d 
Abcredeen. Peterhcad. 
Scrahster ella í aðrari havn 
citt nú í Noregi

I gomlu konsessions- 
lógini stixV at allur flutn- 
mgur til og frá Niripallum 
skuldi fara um danskan 
keikant og heldur Páll Vang. 
al hetta er tað sama sum ein 
útgcrðarhavn á staðnum 
Hetta var i donsku logim øll 
árini til danir foru upp í EF. 
I dag cr so fri kapping niill- 
um I d F.shjerg og Aher-

inxarruir á ffinnskum  pki

deen
Nú vit skulu til at gcra 

okkara egnu logir og treytir 
heldur Páll Vang. at tað 
stendur okkum fritt at gera. 
sum vit vilja.

-Eg cri 1 v í s i r  í, at 
kemur tað ikki al standa t 
konsessiónstreytunum. at 
flutningurin skal um før- 
oyska havn. si verður einki 
virkisomi í Føroyum. Allir 
facilitctirmr eru jú I tcimum 
útlendsku útgcrðarhavnu- 
num sum er.

011 ,olju‘ -flogf«rðsla 
um  fø ro y s k a  flo g h avn
Páll Vang heldur tað eisim 
vcra rætt at hava við í kon 
sessiónstrcytunum. at øll 
flúgvmg i sambandi við 
horivirkscmi vcrður um 
føroyska floghavn.

Tá vit ikki ciga nakað 
oljufelag og ikki kunnu 
tjena nakað uppá hcinlciðis 
horing. so mugu vil tjena 
uppá tað. sum kann vcra á 
landi umframt tænastu- 
veitingar so sum vaktarskip
oo.

Vit mugu kunna vinna 
pening uppá virkscmi i 
Føroyum og á sjónum. uppá 
flutning. supply og vakt 
arskip ol. Mcn fyri at hctta 
kann koma uppá lal. so má 
í reglurnar. ið oljufcløg 
skulu arhciða cítir. at allur 
vørutlutnmgur skal um 
føroyskan keikant

Hval viðvíkur útgcrðar- 
havn á Drelnesi heldur Pall 
Vang. at skulu vit ganga 
cftir tí sum oljufeløgim stga 
so liggur Drclncs tz tt við 
áhugaverdu økini F.in 
minm úthygging av økinum 
vildi gjøri í)rclncs til cina 
vælcgnaða útgcrðarhavn 
hcldur býráðsformaðunn


