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M á k re v ja a t o lju h a v n in
s k a l v e rð a í S u ð u ro y n n i
- Antin fæ r Suðurox nxggjar
vinnur nú. ella
f e r tað ct kosta
landskassanum
tíggjutals milliónir tex komandu
árini í økismenning, sigur Páll
Vang. Oljuvinnan
liggur b e s tjy r i í
Suðumynni, sigur
Jógvan Krosslá
Á

k i

Bi r t h o i

dsi
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-Landsstyrið eigur at gera
av. hvar i Føroy um ein komamli oljuhavn i skal vera.
Tad halda teir hadir hýráðsformenninir í Vági. Páll
N'ang á T voroyn og Jógvan
Krosslá í Vági.
Taó he\ ur letngi venó eitt
ávist kjak um. hvar í
Foroyum eitt moguligt oljuvirksemi skal leggjast.
Summi hava hildið. at tað
er eitt mál. sum oljuvinnan

Páll Vang vísir á. at landsstýrið hevur fyrr havt eina
landsætlan.
Tað var m.a. tá ið tríggjar
milliónir vórðu settar av til
at menna vinnuliga virksemið í Sandoynni.
- Hvussu tað hevur virkað, gongur sjón fyri søgn í
dag.
- Men at seta olju- og útgerðarfeløgunum treytir
um, hvar tey skulu leggja
sítt virksemi, er ein landsætlan, sum ikki kostar nakað sum helst.
- Verður hinvegin onki
gjørt. er ongin ivi um, at
landið um heilt fá ár verður
noytt til at seta eina nýggja
landsætlan í verk fyri Suðuroynna. sum fer at kosta
tíggjutals milliónir, tí eg
kann ikki hugsa mær, at ætlanin er. at hon skal avtoftast.
Páll Vang vísir eisini á. at
nógvar kommunur arbeiða
við ætlanum um oljuvinnu.
- Men ger landsstýrið
longu nú av, hvar oljuvirksemið skal verða. fer tað at
forða fyri, at fleiri kommunur koma sær í óføri av at
gera fløgur í eina oljuv innu,
sum tær ikki fáa.

hevur býráðsformaðurin á
Tvøroyri. Páll Vang.
- Landsstýrið má seta í
treytimar hjá feløgunum, at
tey skulu leggja sítt virksemi í Suðuroynni. sigur
hann.
Hann hetdur ikki. at hetta
er at leggja seg út í tað
vinnuliga frælsið hjá feløgunum.
- Hetta er íkki at leggja
seg út í, hvøiji útgerðarteløg
skulu hava sáttmála við
oljufeløgini.
- Men tey. sum fáa sáttmalamar. skulu arbeiða útfrá Suðuroynni.
Páll Vang sigur, at tað er
onki merkiligt um landið
hevur eina landsætlan, eins
og flest allar kommunur
hava býarætlan og bygdarætlan.
Páll Vang sigur. at sum
gongdin er í Suðuroynni nú. S u ó u ro y g g in n æ rm a s t
er ongin ivi um. at tað er Eisíni býráðsformadurin í
Tad er nevthigr f\ri Sutlurtynna og híligast fyri landið.um landsstýrið setur út&rðar oy ógvuliga umráðandi at fáa Vági heldur, at landsstýrið
oljufeløgum tað tt'xt. at virksemið xerður ligt i Suðiaoynni. Tað er eisini tann mest eitt altemativ til fiskivinn- eigur at áseta, hvar oljuvirknatúrhya loysnin. ti Suðiuoxíwin er natrmast oljuleiðunan. luilda teir báðir býráðs- una. tí fiskiloy vini em á veg semið skal vera.
-Landsstýrið eigur at
av oynni. tí í Suðuroynni er
formenninir iSuðuvynni. BarðiVágur og Tvømyri bjóða stg frain.
hyggja eftir, hvat pláss í
ongin kapitalur.
-Samstundis liggur Suð- landinum er best egnað, tvs,
sjálv skal finna útav. og at leggja sítt virksemi á ávís- spurt formenninir í teimum uroyggin soleiðis fyri. og nærmast oljuleiðunum.
tað er at leggja olju- og út- um plássum. Onnur halda, báðum storstu kommunun- Men tað eigur eisini at
ferðasambandið er so vánagerðartelogum forðingar í at tað er sjálvsagt, at ptsl- urn í Suðuroynni, um teir ligt, at tað er vónleyst at verða hugt eftir, hvar vinnuvegin at áleggja teimum at itiskar treytir verða settar halda. at tað skal standa til skapa aðrar vinnur í Suður- ligtvirksemið er mest tilíeløgunum um, hvar í Før- vinnuna sjálva at gera av, oynni, sum kunnu veita trongt.
oyum, tey skulu vera. Eitt hvar tey leggja sítt virksemi, vinnum í miðstaðarøkinum
Sjálvur ivast hann ikki í.
nú verður hugsað um olju- ella um tað skal avgerast tænastur. Sostatt er støðan í at Suðuroyggin uppfyllir
vinnuna í sambandi við politiskt.
Suðuroynni í lotuni tann, at allar treytir fyri at fáa oljvuokismcnning.
Og teir báðir býráðsfor- tað hvørvur bæði kapitalur. nnuna.
Ikki minst er Suðuroygg- menninir eru á einum máli vitan og áræði av oynni. Og
- Suðuroyggin er nærmin nevnd í hesum sambandi. um. at hvar ein komandi tí er tað neyðugt at lands- ast oljuleiðunum og fáa
olju- og útgerðarhavn skal stýrið tekur stig til at føra staðni er so hart tiltrongt við
S k a l v e r a í S u ð u ro y
verða. eigur at verða ein vitan og kapital aftur í vinnuligum virksemi. sum
um eitt starv við tað, at
Nú oljulógin skal fyri lands- politisk avgerð.
oynna, skal hon ikki avtoft- júst í Suðuroynni.
umsjónamardurin fekk
stýrið
mánadagin.
hava
vit
Mest avgjordu støðuna. ast.
onga løn.
Og hann helt, at tað bar
ikki til at lýsa eitt starv
leyst. tá ið ongin løn var.
Tað einasta, sum umsjónarmaðurin fær, er
1.000 krónur um mánaðan.
- Vit fá a at vita, hvat læknarnir eru ónøgdir við, sigur helena Dam á N eystabø
So tann, ið átók sær ábyrgdina, gjørdi í veruin er góðkend.
læknunum til samráðingar.
Á ki B ertholdsen
leikanum kommununi
og tá var ætlanin. at umboð
eina tænastu.
Tað
kemur
óvart
á
Helenu
E in m is s k iljin g
fyri Almanna- og heilsuGudmund
Jacobsen
Dam á Neystabø, landsstýrHetta kemur eftir øllum at málaráðið eisini skuldi vera
varð enmælt valdur.
imann
í
heilsumálum,
at
døma
óvart
á
hjá
landsstýrvið fyri at.
Landsstýrið skal góðyvirlæknamir á landssjúkraismanninum í hcilsumálum.
Em læknamir av teirri ákenna tilnevningina.
húsinum
ikki
vilja
vera
við
Helenu
Dam
á
Neystabø
skoðan, at vit hava gjørt
—Á k i —
*il at seta nýggja leiðslu-Eg rokni við, at hetta er broytingar, hevði eg væntbygnaðin á Landssjúkraein misskiljing av onkrum að, at vit fingu at vita frá
húsinum í verk, tí teir ikki
slag. Tí læknarnir høvdu teimum á fundinum, hvat
vilja góðtaka orðaljóðið í
góðkent lýsingina. sum kom teir eru ónøgdir við.
starvslýsingini.
frá læknastjóranum, og vit
Starvsfólkadeildin hjá
Tað er ein rnánaði síðani
hava ikki broytt hana.
okkum hevur eisini skrivað
teir boðaðu frá hesum, men
Men nú boðaðu teir frá, teimum skriv, har greitt er
enn hevur landsstýrið ikki
at teir vildu ikki góðlenna frá gongdina í málinum.
verið í sambandi við teir,
starvslýsingina ?
Men serlceknarnir hava
upplýsti Jóan Petur David- Ja, men so mugu vit fáa boðað fráxit teir fara ikki á
sen. formaður í Føroyaat vita, hvar teir hugsa um. tann fundin?
deíldini hjá danska ser- Teir boðaðu frá, at teir
- Tað havi eg onga viðlæknafelagnum fyri Sosialvildu ikki góðkenna broyt- merking til. Men eg havi
inum fýrr í vikuni.
ingamar. sum vórðu gjørd- skilt, at gongd er í málinum.
jeep. sum í mesta lagið
Tað einasta. serlæknafelar, men tað vóru ongar
- Men vit mugu fáa at vita
skal kosta 250.000 krónagið hevur hoyrt, er, at fundbroytingar gjørdar.
frá teimum, hvat teir eru
ur.
arboð
nú
eru
komin
frá
Upp
á
fyrispuming,
um
misnøgdir við og so mugu
Sløkkitiðið og Bjargfíggjarmálastýrinum til at
ikki heilsumálaráðið ikki vit arbeiða víðari frá tí.
ingarfelagið skal sjálvt
samráðast um lønina hjá
Vilja Iteknamir ikki góð- átti at havt sett seg í sam-Læknarnir hava fyrr
betala 60.000 krónur, og
læknastjóranum.
kenna starvslýsingina, má bandi við serlæknamar um boðað frá, at teir fara ikki
kommunan skal so hjálpa
Serlæknafelagið
hevur
tað
\era
ein
misskiljing.
sum
starvslýsingina,
sigur
Helat boykotta nýggja bygnteimum við restini so.
svarað, at tað møtir ikki á vit mugu rcetta. sigur ena Dam á Neystabø, at aðin og tað vænti eg heldur
-Á k ifundi. fyrrenn starvslýsing- Helena Dam á nexstabø
landsstýrið hevur boðsent ikki, at teir fara at gera.

Nýggjur brunaumsjónamaður
Vágbingar hava nú fingið
nýggjan brunaumsjónarmann.
Bunyan Midjord. sum
hevur verið leiðari á
brunaumsjón í fleiri ár,
hevur sagt seg úr starvi
frá.31. desember.
i býráðsfúndi t Vági
varð skotið upp at velja
stjóran á skipasmiðjuni,
Gudmund Jacobsen. til
nýggjan brunaumsjónarmann frá I. januar.
Onkur
býráðslimur
spurdi. hví starvið ikki
varð lýst leyst.
B ý r á ð s fo r m a ð u r in
svaraði. at tað varð ikki
lýst leyst. tí talan var ikki

Keypa nú bil til
bjargingarfelagið
og sløkkiliðið
Nú skal ein bilur afturat
keypast til sløkkihðið og
bjargingarfelagið í Vági.
Á býráðsfundi í Vági
mikukvøldið varð einmælt samtykt, at kommunan skuldi hjálpa til við
keypinum
Ætlanin er at keypa ein

Má vera ein misskiljing

