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-  V it eru longu 
fa rin  í gongd 
við oljuvinnuna
— í  Sudur-Vestur Samtakinum hava vit ikki bara ætlanir 
um oljuvinnu; vit eru longu fam ir í gongd. Fleiri seis- 
mikk-skip hava longu verið inni og skift manning og fing- 
ið aðrar veitingar. Vit hava eisini flogvøllin her í oynni, 
og tí liggur alt sera væl Jyri hjá teimum, sigur bygdar- 
ráðsformaðurin í Miðvágs Kommunu, Johannes Klein

F rants J ensen

-  Vit hava Itanska veríð nak- 
að íru'arligir í mun ul nógv 
onnur suv' í lanđinum. men 
tað rrverkir ikki. at einki 
hendir hjá okkum innan 
eina komandi oljuvinnu. 
sigur Johannes Klein.

Bvgdarráðsformaðurín í 
Miðvágs kommunu tosar 
her iklu bara um kommun- 
una har hann stendur á 
iHÍda. men um allar kom- 
munumar í Vágoynni sam- 
an við kommununum í 
sunnaru heivt av Suður- 
oynm. Hesar kommunumar 
hava nevnliga siigið seg 
saman um Suður-Vestur 
Samtakið. og sett ein olju- 
ráðgeva, Suni á Dalho í 
starv.

-  Vit kappast ikki okkara 
millum. hvør skal hava Uer 
hcstu sømdimar. men ar- 
beiða heldur saman. so allar 
kommunumar fáa eitt gott 
úrsiit burturúr.

VjbI nøgd 
við tjB nastuna
Urslit er heldur íkki bara 
nakað. sum teir vznta sacr 
einaferð í framu'ðini. Av tí 
arbeiði. sum longu hevur 
venð gjørt. siggjast hand- 
fast úrslit.

— Vit hava longu havt 
flein skip inni. Tað hava 
serliga venð seismikkskip.
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sum eru komin inn at skifta 
manning Eisim hava skip- 
ini ftngið veitingar av 
ymiskum slagi umborð.

-  Tað hevur gingið bæði 
skjótt og vxl at fáa hetta 
avgreitt, og mannmgamar 
hava eismi verið væl nøgdar 
við tað tænastu. teimum er 
veitt. Tey skipini, sum 
longu hava veríð inni í onkr- 
an av havnunum, sum eru 
við í hesum samtakinum. 
koma í øllum førum aftur; 
tað vita vit.

-  Vit hava eisini flogvøll 
her í oynni. og hann er 
sjálvandi eisini sera tíðandi 
fyri eina komanai olju- 
vinnu.

Villig ir
a t s a ta  flo iri fó lk
-  Við hesum samtakinum 
eru vit kømin spakuliga í 
gongd. Tað skal heldur ikki 
vera nøkur loyna, at vit eis- 
ini vænta at fáa meir burtur- 
úr í framtíðini.

Johannes Klein vil kortini 
ikki siga, á hvønn hátt teir 
framyvir ætla at gera seg 
meir galdandi innan hetta 
økið Men har eru onkrar 
ætlanir á borðinum skilst á 
honum. Hann sigur tó. at 
teir ikki enn ætla at seta 
nakran annan í starv innan 
hetxa økið. Men um tørvur 
skuldi verðið á tí, eru teír 
cisini villigir at gera nakað

við tað, sigur hann.
Johannes vfsir eisini á, at 

teir ikki hava verið so nógv 
úti um seg til tey stóm til- 
tøkini ísambandi við olju- 
vmnu. Persónurin, sum teir 
hava sett í starv, hevur um- 
boðað hesar kommunumar, 
og teir hava ikki sent alt 
bygdarráðið avstað, sum 
aðrar konmunur hava gjørt.

Sjálvt um aðrar kommun- 
ur hava staðið framog víst 
á seg sjálvar sum ein kom- 
andi oljuútgerðahavn, kenn- 
ír Johanncs Klein ikki hetta 
sum eina kapping.

-  Tað er jú lítið og einki 
hent enn hjá øðrum kom- 
munum. meðan vit longu 
hava havt nakað av virk- 
semi isambandi við olju- 
vinnuna. sigur Johannes 
Klein.

Sam arbeióa  
á nogvum okjum
Tað er einki at mistaka seg 
í, at Johannes hevur stórar 
vónir um Suður-Vestur 
Samtakið, men sum bygd- 
arráðsformaður skal hann tó 
fyrst og fremst taka sær av 
tí, sum rørir seg innanfyri 
kommunumarkið. Tó so. 
kommunumar i Vágoynni 
samarbeiða á nógvum 
ymiskum økjum - eitt nú um 
høllinia á Giljanesi, lækna- 
miðstøðina og Ellis- & Av- 
lamisheimið í Vágum. Mið-
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vágur hevur tó meir samar- 
beiði við Sandavág enn við 
Sørvág. Eitt nú við skúlan- 
um á Giljanesi og við fót- 
bóltsliðnum FS-Vágar.

Tosið um kommunusam- 
anlegging hevur ikki gingið 
framvið oyrað á bygdar- 
ráðsformanninum íMiðági 
Kortini sigur hann, at bygd- 
arráðið ikki hevur viðgjørt 
spurningin. Persónliga 
heldur hann tó, tað er best 
um kommunurnar sjálvar 
finna út hvørjum tær skulu 
vera saman við, ístaðin fyri 
at nakað verður kroyst om- 
anyvir tær.

Hansara egna boð uppá 
eina møguliga samanlegg- 
ing er allar kommunurnar í 
Vágoynni, Mykines saman

við Vestmanna og Kvívík. 
Hetta er tó treytað av, at teir 
fáa fast samband um Vest- 
mannasund.

Frem sta mál 
at nióurgjalda skuld
Samanleggingin er tó ikki 
nakar veruleiki enn, og tí 
má Johannes og hinir bygd- 
arráðsformenninirenn stríð- 
ast innanfuyri sina egnu 
kommunu at fáa hvørja 
krónu at strekkja til. Krón- 
umar eru nevnliga ikki so 
nógvar at arbciða við. Hóast 
skattainntøkan hjá Miðvágs 
kommunu hevur verið 
hægri í ár, í mun til undan- 
farin ár, so steðga pengarnir 
ikki eftir í kommmununi, 
men fara beinleiðis útaftur 
at gjalda niður uppá skuld- 
ina

Miðvágs kommuna hevði 
eina nettoskuld við árslok 
1997 uppá 38 milliónir. 
Tvær milliónir av skatlainn- 
tøkuni frá teimum 980 
íbúgvunum í kommununi 
fara hvørt ár til at rinda 
eykaavdrøg, og tá ið hetla 
er goldið. og tær føstu út- 
reiðslurnar í kommmunum 
eru tiknar við, er ikki nógv 
eftir at arbeiða við hjá teim- 
um sjey bygdarráðslimun- 
um í konunununi. Ikki so. 
tey eru øll samd um og hava 
eisini sett sxr sum fyrsta 
málið í bygdarráðinum, ;<• 
gjalda so nógv niður uppá 
skuldina sum møguligt, og 
heldur ikki er stríð milluni 
tær fýra kvinnumar og tcir 
tríggjar menninur í bygdar- 
ráðnum um tær síðstu krón- 
urnar í kommunukassanum.

-  Vit hava altíð roynl at 
tosa okkuin til rættis i bygd- 
arráðinum. og heinleiði-. at 
atkvøða mái ígjøgnum gera 
vit ógvuliga sjáldan

Sjálvt um so at siga allur 
peningurin í kommununi 
verður nýttur til at gjalda 
eykaavdrøg verður okkurt 
smávegis arbeiði kortini 
gjørt í bygdini. Tormans- 
bakkin er liðugtgjørdur og 
onkrir vegastubbar eru eis- 
ini omaðir.

Johannes sigur annars, at 
Miðvágur er væl útbygt 
tekniskt, bæði tá ið hugsað 
verður um vegir, parkering, 
vatn- og kloakviðurskifti. Tí 
nýtist heldur ikki at gera tað 
nógva á hesum økinum. 
Kommunan hevur heldur 
ikki sett nakað tíðandi av 
fløgum í verk. Alt er ístað n 
faríð at gjalda niður uppá 
skuldina.

Flakav irk ió  skapti 
virksem i a ftu r
Siðst i áttatiárunum búðu 
næstan 1100 fólk í báðum 
bygdunum í kommununi, 
Miðvági og Vatnsoyrum. 
Hesi síðstu árini hevur í- 
búgvaratalið ligið langt 
niðanfyrítey 1000. Taliðer 
kortini á veg uppeftir, og 
láttar seg nú rættiliga nógv 
móti teimum fýrasifraðu 
tølunum.

-  At flakavirkið kom í 
gongd aflur hcr í bygdini, 
var sera týðandi fyri virk- 
semi í bytdini. Hetta er 
størsta arbciðsplássið. og 
tað sást beinavegia aftur í 
skattainntøkuni hjá kom- 
mununi, at har var virksemi 
aftur. Rættiliga støðugt ar- 
beiði hevur verið.

-  Tað gongur tann rætta 
vegin í kommununi. og 
sjálvur síggi eg Ijóst upná 
frumtiðma. sigur Johanncs 
Klein.

So fáa vit at síggja uni 
oljubUsðran fer at upptyllu 
dreymarnar.


