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Karl tekur ikki av tilboðnumfrá arbeiðsgevarunum:

Hatta má vera skem t
Endar lietta vifi verkfalli, verðitr ikki talan um a t a t geva undantaksloyvi til
nakað sitm helst. sigur Karl Johansen
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- Vit skulu hava tað sama í
lønarhækking. sum onnur
hava fingið.
. - Men enda samráðingamar við verkfalli, verður
ikki talan um at geva undantakslovvi til nakað sum
helst.
Karl Johansen. formaður
í Havnar Arheiðsmannafelag, gjordi støðuna púra
greiða á fyrsta samráðingarfundinum viðarheiðsgev
arafelagið.
Havnar Arheiðsmannafelag og tey bæði feløgini í
Klaksvik samráðast saman.
og fyrsti lundurin var hósdagin.
Logdu krø v in i fram

Hi ••iihiviu varjyrsii tundurin millum Arbeiðarafeløgini í Havn og i Klaksvtk arbeiflsgevaramar um nýggjan sáttmáht.
Vit hava gjort púra greitt. at er a tlanin at gera stiettamunin enn størri, spæla vit ikki við, sigur Karl Johansen

Karl Johansen sigur. at á
fundinum løgdu arheiðarafeløgini síni krov fram.
Samstundis \ arð gjort
greitt fyri arheiðsgex arunum. at ongi undantaksloyvi
verða gjord. enda samráðingamar við verkfalli.
Feløgini fingu ongi mótkrov frá arheiðsgev arunum.
Karl Johansen vil ikki avdúka akkurat. hvorji krøvini
eru.
Men hann sigur. at kravið
er. at arheiðaramir fáa líka
nógv. sum samráðingamir á
almenna arheiðsmarknaðin-

Fcvr onga sum helst ávirkan á oljupolitikkin hjá vágbingum:

um hava givið.
Hann sigur. at tey serliga
hava hongt seg í lønarhækkingina. sum tey ólærdu í Starvsmannafelagnum hava fingið.
Eitt nú vísir hann á, at
endalønin hjá einum ólærdum á Føroya Tele er nú
útvið lOOkrónurumtíman.
- Umframt lønina eru eisini onnur krøv.
A rbe iðsgeva ra rn ir hava
boðað frá. at teir fara at
leggja Støðið á umleið t.5f i
í lønarha’kking um árið?
Hatta má vera skemt. tí
hatta kunnu vit ikki taka i
álvara. sigur hann heilt stutt.
Karl Johansen sigur. at.
hatta eru arbeiðarafeløgini
á ongan hátt sinnað at tosað
um.
Hann leggur dent á. at arbeiðarin er tann samfelagsbolkur. sum er ringast fyri.
-O g vit hava gjørt arbeiðsgevarunum fara ikki at
finna okkum í. at santfelagið verður býtt upp í 1.2.
og 3. floks menniskju. har
vit detta longur og longur
afturút.
- Tað sær út til. at endamálið er at gera slættamunin
enn størri.
- Men vit hava gjørt púra
greitt. at har fara vit ikki at
spæla við. sigur Karl Johansen.

Tí leggja vágbingar framvegis stóra orku f at bjóða
Vág havn til oljuhavn.
- Vit hava havt fleiri oljufólk t' Vági. og tað er stór
semja unt. at Vágur er sera
væl egnað pláss at gera oljuhavn í.
- Tað. sum oljufeløgini
serliga hefta seg við. er, at
lendið uttanum økið. sum er
sett av til havn, eru so stórt.
at møguleikamireru at kalla
óavmarkaðir.
- Tað /tevttr stóran týdning, at oljufeløgini hava fleiri møguleikar, so at tey sjálvi kunnu velja. Líka
- Somuleiðis eru Itkindini
mikið, hvar i Suðuroynni, ein oljuhavn verður,fáa øll gagn av henni, sigur býráðsformaðurin í Vági í havnini sera góð, tí tað er
deyðavatn í øllum veðri.
- Og havnin verður djúp.
vísir á. at Tvøroyrar Komm- einar 10-12 metrar heilt
hann.
Á m B e rth o ld sen
Hann leggur dent á. at una hevur gjørt eina avtalu langt inn.
Vit hava als ikki slept ætlVágs Kommuna er ongan- við Danbor Service um at
Men Jógvan Krosslá sigur. at Vágs Býráð fer ikki at
aninir um at bjóða Vág
tíð spurd um ætlanina at gera oljuhavn á Drelnesi.
gera Tvøroyrar Oljuv innu- Og tað skilji eg fyri so útnevna Vágs Havn sum tað
fram sum oljuhavn.
vítt væl, tí Danbor er eitt einasta. brúkiliga staðið til
ráð til eitt oyggjarfelag.
- Tvørturimóti arhetða vit
Oljuhavn. Og vit fara heldur
hvønn dag við ætlanini.
Og hann leggur afturat. at stórt og sterkt felag
tað hev ði aldrin komið uppá
-Men eftir mínum tykki ikki at tvfhalda um. at ein
Jógvun Krosslá. býráðsformaður í Vági. sigur at tað
tal, at Vágs Kommuna fer bindur hetta Tvøroyrar By - oljuhavn í Suðuroynni skal
fær onga sum helst áv írkan
uppí eitt felag. sum læsir ráð.
partú verða í Vági. Tað er
a oljupoiitikkin hjá Vágs
seg fast í at oljuhavnin skal
- Tí nú ber illa til at bjtiða ikki nakað. sum vit kunnu
vera á Drelnesi.
avgera.
Byrað. at ætlanin er at gera
Drelnes út til onnur feløg.
Tvørovar Oljuvinnurað til
- Tí kernur tað heldur
- Og hvat hendir nú. um
- Eftir okkara tykki hev ur
ikki upp á tal. at Vágs Býráð Danbor Serv ice ikki kemur tað størstan týdning, at hon
eitt ovggjarfelag.
fer at gerast limur í tí Suð- uppí part í eini møguligari. kemur til Suðuroynna. So
Herfyri var aðalfundur í
uroyar Oljuvinnuráð. so- gøroyskari oljuvinnu.
Tvøroy rar oljuv innuráð. og
hevur tað fyri so vítt minni
leiðis sum støðan er. sigur
har varð samtykt. at víðka
- Tá vildi tað verið ein týdning. hvar í oynni hon
ráðið og at gera tað til
Býráðsformaðurin í Vági.
vanlukka. um vit ikki hava verður.
oyggjarfelagið Suðuroyar
Tó leggur hann dent á. at havt møguleika at bjóða
- Tí eg eri púra sannførdOljuvinnuráð.
tað má stanđa til vinnulívið øðrum feløgum at gera olju- ur um. at kemur hon til SuðSostatt eru vinnuvirki i
sjálvt at gera av. um tað er havn í Suðuroynni eisini.
uroynna. fær øll oyggin at
allari oynni hvnfin at gerast
eitt gott hugskot at verða
- Tí knýta vit okkum ov fáa gagn av henni. Eisini um
limir í Suðuroyar Oljulimur í einum Suðuroyar fast at einum oljufelag. og tað er Danbor, sum ger eina
vinnuráð.
Oljuvinnuráð.
tað ikki verður við í olju- oljuhavn á Drelnesi. tí tað
I uppskotinum til reglu- Tað er ikki eitt mál, sum \ innuni-skulu vit so ongan hevði verið frálíkt. um so
gerð fyri Suðuroyar Oljubýráðið uppá nakran sum møguleika hava at bjóða varð. Men feløgini mugu
vinnuráð stendur m.a. at felheslt máta fer at leggja seg øðrum feløgum at gera olju- hava møguleika at velja íagið visir á Drelnes sum
út í. sigur hann.
millum fleiri møguleikar.
havn í Suðuroy.
oljuhavn í Suðuroynni
-Avleiðingin av tí hevði
- Tí ber tað ikki til, at
Leiðslan í oljuv innuráðfyri
vist
verið.
at
vit
missa
vágbingar útihýsar seg frá
Tað hevur stóran týdmng, at oljufeløgini hava fleiri møguF ræ lsi a t v e lja
num sigur. at teir hav a lodd- leikar. Tí kann tað ikki koma uppá tal, at vit sleppa cetlanini Jógvan Krosslá sigur, at eft- oljuhavnina úr oynni, og at øllum øðrum oljufeløgum.
að dýpið nógva staðni m.a. at hjóða Vágfram sum oljuhavn. sigur Jógvan Krosslá
ir hansara tykki hevur tað hon verður løgd norðanfyri
- Tað er ikki bara eitt felhjá ymsum kommunum. eitt
alstóran týdning, at oljufel- ístaðin.
ag, men fleiri oljufeløg, sum
nú í Vági. og at full undir- ætlanini at bjóða Vág havn ráðsformaður í Vági. leggur øgini hava fieiri møguleikar
em áhuga í at gera oljuhavn
sum oljuhavn.
tøka var fyri ætlanini.
dent á. at hendan ætlanin er at velja ímillum.
í Føroy um. Og tað er okkara
E r s e r a væ l e g n a ó
Hetta er annars eitt mál. als ikki slept.
- Tí so kunnu tey sjálvi Jógvan Krosslá sigur, at tað uppgáva at royna at selja
sum Vágs Býráð hevur ar- Tvørturímóti: Vit ar- avgera, hvar tey halda. at tí hevur stóran týdning, at Vág. sum frægt sum til ber.
A ls ik k i s le p t æ tla n in
Hetta hava mong tikið sum beitt við í mong ár.
beiða við oljumálinum tann besta oljuhavnin er.
feløgini hava fieiri møgu- eisini í hesum høpi, sigur
um vágbingar hava slept
Og Jógvan Krosslá. bý- hvønn einasta dag. sigur
Býráðsformaðurin í Vági leikar at velja ímillum.
Jógvan Krosslá.

H a v a ik k i s le p t æ tla n in i
a t g e ra V á g til o lju h a v n

