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almenningin um arbeiðið í 
GEM. Tí verður skipað fyri 
eini framsýning í Miillers 
Pakkhúsi mikudagin 23. 
juni frá klokkan 9 til 17 og 
hósdagin 24. juni frá klokk- 
an 9 til 12.

Høvi verður at síggja, 
hvussu samstarvið er skipað 
og eisini verða framsýning- 
ar við teldu- og videosýn- 
ingum. ið greina og kunna 
um verkætlanir og frágreið- 
ingar, ið longu nú fyriliggja. 
Umboð fyri GEM og ar- 
beiðsbólkámar verða á stað- 
num og fara at greiða frá 
og svara spumingum.

Ætlanini við framsýning- 
ini er fyrst og fremst at 
kunna fólk um GEM og 
geva teimum, ið taka lut, 
høvi at vísa, hvussu verður 
verður viðm evnunum 
heilsu, trygd og umhvørvi.

í hesum sambandi verður 
eisini stýríngsfundur í 
GEM. Formaður í Stýrings- 
bólkinum fyri GEM er Hal- 
vor Snarvold. Hann hevur 
dnigvar royndir í oljuverð- 
ini og hevur m.a. arbeitt hjá 
AMG-samtakinum.

Tað er føroyska fyritøkan 
Atlanticon, sum tekur sær 
av fyri fyrisitingarliga ar-

beiðinum í sambandi við 
GEM.

Týsdagin verður stór 
mónøka í Múllers Pakkhúsi 
fyri umleið 200 innbodnum

Feløgini, sum eru við í 
GEM, eru: Amerada Hess, 
Dopas, Lasmo, Norsk Hy- 
dro, Arco, Conoco, Murp- 
hey, Texaco, Veba Oil, Fina, 
Maersk, Enterprise. Mobil. 
Statoil, Elf, Phillips. Saga. 
Total, Anadarco, Agip. Mar- 
athon. BP Amoco, Shell og 
siðani oljumáladeildin og 
føroyskir visindaligir stovn- 
ar.

Oljuinnrás í 
Miillers Pakkhús
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Neyvan mundu teirgomlu, 
sum á sinni bóru físk ffá 
sluppunum og inn í stóru 
høllina í Múllers Pakkhúsi 
í Havn, gera sær tankar um, 
at hetta hús einaferð í fram- 
tíðini fór at hýsa fleiri av 
heimsins størstu oljufeløg- 
um.

Hetta gerst veruleiki í 
næstu viku, tá ikki færri enn 
25 oljufeløg gera innrás í

Múllers Pakkhús. Tiltakið 
ber heitið „Gem Open Hou- 
se“ - Opið hús hjá GEM.

GEM er ein verkætlan og 
samstarv millum umleið 25 
altjóða oljufeløg, sum hava 
áhuga fyri at vera við í olju- 
leitingini við Føroyar.

GEM-verkætlanin er 
grundað á fýra høvuðsøki: 
umhvørvi, jarðfrøði. hav- 
og veðurfrøði og trygd og 
tilbúgving. Slíkt samstarv 
er vanligt á nýggjum økjum.

har leitað verður eftir olju 
og gassi. Men tað serstaka 
við júst hesi „føroysku“ 
loysnini er, at feløgini sam- 
an føroysku myndugleiku- 
num er farið undir eina slflca 
verkætlan langt áðrenn. at 
nøkur loyvi eru givin. Sum 
so er GEM-starvið eitt ein- 
dømi í oljusøguni.

Arbeitt hevur verið við 
hesi verktætlan nú í nøkur 
ár, og nú verður mett rætta 
tíðin til at kunna føroyska
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- Eg standi spyrjandi...
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Vísandi til skriv tykkara 
dagfest 4. juni 199 j. nr. 
14-19940016, skalegfyrst 
av øltum takka fyri svarið.

Sagt verður í skrivinum, 
at eg grundað á umrøðu í 
fjølmiðlunum eri vorðin 
kunnaður um, at lønarvið- 
urskifti míni hava verið til 
viðgerðar. Hetta er partvís 
rætt, men sanniliga ikki 
allur sannleikin.

Tað er rætt, at íjølmiðl- 
arnir hava tikið málið upp, 
og tað er rætt, at ein ávísur 
fjølmiðil haraftumframt 
við ábyrgd formansskaps- 
ins er kunnaður um eitt 
skjal viðvíkjandi m. ø. 
mínum lønarviðurskiftum, 
sum er latið formansskap- 
inum í trúnaði av skriv- 
stovustjóranum.

Hetta skjal havi eg ong- 
antíð sæð. men tað er held- 
ur ikki av týdningi fyri 
meg, tí tað er bert støðu- 
takanin hjá formansskapi- 
num, sum er avgerandi.

Annars kann eg vísa á, 
at eg fekk bræv frá skriv- 
stovustjóranum dagfest 17. 
august 1998, har eg varð 
spurdur um ymisk viður- 
skifti, sum hava við mít

kostnaðarendurgjald at 
gera. Eg kann eisini upp- 
týsa, at eg havi verið á 
fundi við skrivstovustjór- 
anum, har hetta sama varð 
umrøtt, tí, sum sagt varð, 
kostnaðarendurgjaldið hjá 
fleiri tingmonnum, m.a. 
mær skuldu viðgerast.

Tískil havi eg ført fram 
ynski um, at fáa at vita, 
hvøija niðurstøðu komið 
varð fram til. Annað liggur 
ikki í hesum ynski. Virk- 
semið í fjørheyst hjá fyrst 
og fremst skrivstovustjór- 
anum bendi týðiliga á, at 
ávís lønarmál skuidu við- 
gerast. Men síðan frættist 
einki aftur frá løgtings- 
skrivstovuni.

Eg skilji bræv tykkara 
soleiðis, at tit als ikki hava 
viðgjørt spumingin og 
heldur ikki ætla tykkum at 
viðgera spumingin. tí 
standi eg uppaftur meir a- 
spyijandi um tað, sum ann- 
ars er farið fram við bæði 
brøvum og fundi, og tf, 
sum komið er fram í fjøl- 
miðlunum.

Snúði málið seg ikki um 
okkurt heilt annað?

Eg havi við hesi roynd

gjørt tað, sum stendur t 
mínari makt til tess at fáa 
ósvaraðar spumingar av 
vegnum, samstundis sum 
eg framhaldandi vil undir- 
strika, at eg ikki ætli mær 
samsýning av nøkmm sum 
helst slag, sum eg ikki av 
røttum eigi rætt til, og teki 
eg tað fyri givið, at for- 
mansskapur løgtingsins 
ikki er ósamdur í hesum 
sjónarmiðið.

Svar tykkara verður her- 
við tykið til eftirtektar.

Vinarliga
Jóannes Eidesgaard
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FRAMSÝNING 
í MULLERS PAKKHÚSI

Oljufeløgini, ið hava áhuga ac virka á føroyskum 
havøki, hava í felag tik ið  stig til at skipa seg i e itt 
samstarv - GEM verkaetlanin.

G E M  v e rk æ tla n in  e r  g ru n d a ð  á 4 
h ø vu ð sø k ir:

Umhvørvi
Jarðfrøði
Hav- og veðurfrøði 
Trygd og tilbúgving

Ætlanin við framsýningini e r at kunna almenn- 
ingin um GEM og at geva teimum, ið  taka lut 
høvi at vísa, hvussu a rbe itt verður við heilsu, 
trygd og umhvørvi.

Framsýningln, ið er almenn, verður í 
Miillers Pakkhúsi við Skáiatrøð  
Mikudagin 23. juni kl. 09.00 - 17.00 
Hósdagin 24. juni kl. 09.00 - 12.00

Høvi verður at síggja, hvussu samstarvið er 
skipað og eisini verða framsýningar við teldu- 
og videosýningum, ið greina og kunna um 
verkaaetlanir og frágreiðingar, ið longu nú fyriliggja. 
Um boð fyri GEM og arbeiðsbólkarnar vera á 
staðnum og greiða frá og svara spumingum.

S k r á s e t i n g  F ø r o y a
hevur í dag skrásett niðanfyri 
standandi fráboðan:

Skrásetingar-nr. Sp/f 
2783, Sp/f 16. oktober 
1998, 100 Tórshavn.

Stjórn:
Farin frá sum stjóri: Poul 
Johan Sundberg Michel- 
sen, Gundadalsvegur 19, 
100 Tórshavn.

Felagið er farið í likvid- 
atión við Jógvan Páll Las- 
sen, advokati, Bryggju- 
bakki 22, Box 359, 110 
Tórshavn sum likvidator.

Skráseting Foroya
tann 17. juni 1999

Kristin Balle
S k r á s e t i n g  F ø r o y a
hevur í dag skrásett niðanfyri 
standandi fráboðan:

Skrásetingar-nr. P/F 
2569, P/F Atlantis, 350 
Vestmanna.

Viðtokur broyttar:
26.03.1999.

Kapitalur:
Hækking við 
kr. 600.000,00 til 
kr. 1.350.000,00

Inngjaldingarháttur:
Kontant kr. 600.000,00 til 
kurs 100.

Stjórn:
Farin frá sum stjóri: Dáni- 
al Jákup Fríðálvur Andre- 
asen, 350 Vestmanna. 
Innkomin sum stjóri: 
Jákup Oluf Hansen, 350 
Vestmanna.

Skráseting Foroya
tann 17. juni 1999

Kristin Balle
S k r á s e t i n g  F o r o y a
hevur í dag skrásett niðanfyri 
standandi fráboðan:

Skrásetingar-nr. P/F 
2229, P/F Kósin, 700 
Klaksvík.

Nevnd:
Farin frá sum formaður: 
Jógvan Páll Lassen, 
Skotarók 10, 100 Tórs- 
havn.
Innkomin sum formaður: 
Kalli Váðklett, Undir 
Klakki 17, 700 Klaksvík.

Skráseting Føroya
tann 17. juni 1999

Kristin Balle

Ársaðalfundur hjá 
Suðuroyar Kunningarstovu
Ársaðalfundurin hjá Suðuroyar Kunning- 
arstovu verður í hølinum hjá Kunningar- 
stovuni tórsdagin 1. juli kl. 19.00.

Suðuroyar Kunningarstova

D A N N Y T R A N S P O R T
- tá okkurt 
skal koyrast 
elta goymast

Tlf. 319192

ADCiHeilsølan .
lÁarvegur 14 -  Tórshavn - Tlf. 315828 -  Fax 315893
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