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Nú tað nærkast endaspurtinum:

R e k u r v a ls tríð a v
s íð u lin ju n i í S k o tla n d i
Torlcif Sigurðsson er bcst kcnđur sum
formaður í FSF, men hann cr cisini virkin
í pohtikki og stillar upp til logtingsvalið.
Torlcif man kortini vera einasta valevni,
sum ikki hevur umstøður til at reka nakað
valstríð heimanífrá Hann er nevniliga í
løtuni í Skotlandi í fótbóltsørindum.

Síða 13

Teir stóru
flokkarnir
stavn um
stavn
Einans tvey prosent skilja teir fýra størstu
flokkarnar nú fáar dagar undan løgtingsvalinum. Veljarakanning, sum Miðnámsskúlin í Suðuroynni hevur gjørt fyri Sosialin, gevur Tjóðveldisflokkinum,
Sambandsflokkinum og Javnaðarflokkinum hvør sínar sjey tingmenn, Fólkaflokkinum seks, Sjálvstýrisflokkinum
tríggjar og Miðflokkinum tveir tingmenn.
Hvørki Kristiligi Fólkaflokkurin ella
Verkamannafylkingin verða umboðað á
løgtingi eftir valið sambært kanningini

Síða 6 og 7, oddagrein og baksíða

Tey átta
liðini funnin
Nú restar bert ein dystur í, áðrenn bólkaspælið í kappingini um løgmanssteypið
er liðugt. Men tað er longu greitt, hvørji
átta lið sleppa víðari í kappingini

ítróttur 15-16-17

AP Møller á Drelnesi
Danska fyritøkan Danbor Service í Esbjerg hevur gjørt fullfíggjaða
verkætlan fyri útbygging av øllum Drelnes-økinum við tí fyri eyga at
leggja Føroya fyrstu og møguliga einastu oljuútgerðarhavn har. Talan er
um eina útbygging fyri umleið hálvthundrað milliónir krónur
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Ætlanin at gera Drelnes til
oljuútgcrðarhavn gerst nú
veruleiki. Arbeitt hevur
verið við hesi ætlan í skjótt
tvey ár, og nú tykist at verða
rokkið á mál við fyrireikingunum. Tað er Danbor
Service í Hshjerg, ið er partur av stóra AP Møller-samtakinum, sum hevur gjørt
uppskot til eina útgerðarhavn á Drelncsi, ið skal
ganga komandi oljulcitingini við Føroyar til handa.
Sosialurin skilur, at ætlanin var al vísa cill stórt
modell av úlgcrðarhavnim

fyri almenninginum í hesi
vikuni, men henda ætlanin
er vorðin av ongum orsakað
av verkfallinum í Danmark.
Stóra verkætlanin, sum er
gjørd í samráð við ntyndugleikar og vinnulív í Suðuroynni, fevnir um alt økið
kring Drclnes. Gamla saltsiloin skal burtur, og atløgubryggja ska! gerast. Tað
skilst, at talan er um eina
útbygging fyri einar hálvthundrað mill. kr.
Ein av orsøkunum til at
danska fyritøkan er sinnað
til at gera íløgur í cina úigerðarhavn á Tvøroyri er
tann, at hon vil liggja næst

leiðunum. har leilað fer at
verða eftir olju og gassi við
Føroyar.
Blaðið skilir, at suðuroyingar er sera spentir um
hesa ætlan. tí mett verður.
at hon - gerst hon vcruleíki
- kann verða við til at steðga
fráflytingini og fáa fólk at
støðast aftur.
Ein úlgerðarhavn kann
uppá longri sikt fáa ómetaliga stóran tvdning fyn ikki
bert Drelncsøkið men fvri
alla oynna.
Meira um helta ma! ;
koinandi blað.

