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Vágarnar 
spennandi 

nú upp 
undir løg- 
tingsvalið
Tað er eingin ivi um at góða und- 
irtøkan, sum Sjálvstýrisflokkurin 
fekk til fólkatingsvalið neyvan 
verður ein eingangs undirtøka. 
Knapt fimti fólk vóru á fundinum 
hjá Sjálvstýrisflokkinum í  Vágum 
fyri nøkrum fáum døgum síðani. 
Og Javnaðarflokkurin verður eis- 
ini nógv umrøddur
Ó lavur í B eiti

Enn er ikki avgjørt, hvør 
stillar upp fyri Sjálvstýr- 
isflokkin í Vágiun. men 
í samrøðu herfyri við 
Sosialin, segðí Sámal 
Petur í Grvnd, sum hcvur 
verið virkin fyri at fáa 
fast saraband um Vest- 
mannasund. at flokkurin 
fór at hava virðiliga um- 
boðan í Vágum. Sjálvur 
fór hann ikki at stilla upp 
í Vágum til íøgtingsval- 
ið, og sum skilst eftir 
fundin sum var herfýri, 
tá ið umboð fyri Sjálv- 
stýrisflokkin vóru her, 
eru fleiri góð valevni at 
stilla upp.

Tú kanst siga, at sjálv- 
stýrisinnað fólk eru 
vorðin meiri sjónsk í 
Vágum nú eftir fólka- 
tingsvalið, enn tey vóru 
áðrenn valið.

Fast sam band
Og tað er eingin ivi um 
at fasta sambandi um 
Vestmannasunđ verður 
høvuðsvalagnið til hetta 
løgtingsvalið. Vágafólk 
vilja hava ein loysn og 
vágafólk vilja sieppa at 
síggja, at arbeiðið verður 
sett í gongd. Og her hev- 
ur Sjálvstýrisflokkurin 
víst á, at flokkurin er 
virkin í hesum máli, og 
hevur verið virkin. Tað 
kostaði eisini flokkinum 
ein landsstýrissess og 
flokkurin tók seg úr sam- 
gonguni, hann tordi.

Tað er eisini hvørjum 
mansbarni í Vágum 
greitt, at tað fer einki al 
hjálpa at koma fram við 
gamla, ja 3o ára gamla 
valagninum um tunnil til 
Gásadals. Her hava allir 
flokkar, surh hava havt

umboðan á tingið sein- 
astu 30 árini, spælt sítt 
seinasta lag. Vágafólk 
minnast. tá ið 14 milli- 
ónir vórðu settar av til 
tunnilsgerðina til Gása- 
dals, og hvar henda upp- 
hædđ endaði.

Nvggi um boó á  ting
Emgin ivi er um, at hetta 
verður eitt spennandi 
val, júst tí vit fara at 
síggja fleiri nýggj andlit 
á teim ymisku listunum, 
men eisini tt vágafólk 
hava víst, hvat tey vilja 
hava og hvat tey krevja 
av flokki og valevni. Til 
fóikatingsvalið stóðu 
vágafólk saman, og tað 
er eingin ivi um, at vága- 
fólk fara at gera tað eina- 
ferð aftrat. Nú hava 
vágafólk víst f størri mun 
enn fyrr. at orð eru ikki 
nóg mikið, vágafólk 
krevja sterka umboðan á 
ting.

Valfeløgini í  Vágum 
fara nú at stilla upp, og 
sum skiisl og longu 
nevnt, verða fleiri nýggj 
ar røddir í valstríðnum 
Sjálvstýrisflokkurin hev 
ur boðað ffá góðum val 
evnum, men eisini Javn 
aðarflokkurin boðar frá 
sterkari og virðiligar 
umboðan á sínum lísta.

Hvussu verður í hinum 
flokkunum, er ilt at siga, 
men teir mest spennandi 
flokkamir í Vágum í løt- 
uni eru Sjálvstýrisflokk- 
urin og Javnaðarflokkur- 
in, og skal metast leys- 
liga um, eru summar- 
fuglar famir at syngja 
um, at helst verða tað 
hesir flokkar sum fáa 
umboðini eftir løgtings- 
valið 1998.

Veitingarskipini góðar 
sáttmálar við oljufeløgini
Hvørt av teimum veitingarskipunum sum hálendska felagið Telco Marine b.v. 
leigar til oljufeløgini fær 29.000 krónur um dagin. Tá ið allar útreiðslumar 
eru goldnar, eru 14.000 krónur eftir um dagin, sigur ein av føroyingunum 
sum siglir við einum av veitingarskipunum
Ó lavur f B eiti

Síðan blaðið hevði grein 
herfyri um ónøgdu føroy- 
ingarnar sum sigla við veit- 
ingarskipum hjá hálendska 
felagnum Telco Marine b.v., 
hevur onkur annar av teim- 
um, enn teir, blaðið tá tosaði 
við, sett seg í samband við 
blaðið við fleiri upplýsing- 
um.

Viðkomandi, sum heldur 
ikki ynskir at koma alment 
fram, greiður frá, at há-

lcndska felagið fær 29.000 
krónur um dagin fyri hvørt 
av teim fimm skipunum 
sum oljufeløgini Shell og 
Esso leiga frá felagnum. Og 
tá ið olja, lønir og fcrðaút- 
reiðslur eru trektar frá, cru 
14.000 krónur eftir um dag- 
in hjá hvørjum skipi.

Onga frítíð arlø n
-  Og so skal eisini leggjast 
aftrat, at vit fáa onga frítíð- 
arløn og heldur ongar kost- 
pengar, tá ið vit eru heima,

sigur føroyingurin við ein- 
um av skipunum hjá Tclco 
Marinc b.v.

Tað er Tor Shipping sum 
mannar skipini, og sum áð- 
ur nevnt fær dekkari 12.0(X) 
krónur um mánaðin. kokk- 
urin tað sama, 2. stýrimaður 
13.000 og skipari 20.000 
um mánaðin.

Fáa e ink i g je rt
Men sum skilst fær Tor 
Shipping ikki gjørt so nógv 
við lønarviðurskiftini hjá

ónøgdu føroyingunum. Tó 
sigur hesin føroyingurin. 
sum setti seg í samband við 
blaðið, eftir fy'rru greinma, 
at lønir fara upp, men ilt er 
at siga nær.

Veitingarskipíni sum før- 
oyingamir manna liggja utt- 
an fyri hálendsku strondini. 
millum 20 til 80 fjórðingar 
úr landi.
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