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T0Y0TA CAMRY H0NDA CIVIC
2.2 GL AUT. 1.5 H/B
Skras 1 Skrás.: 01-08-98
Km.: 76.000 Km.: 26.000
Prisur: 158.600 - Garanti* Prísur: 120.600 - Garanti*

T0Y0TA CARINA CITRÓEN
1.8 C0X ZX1.4
Skrás.: 05-03-97 Skrás.: 24-04-96
Km.: 38.000 Km.: 35.000
Prisur 138 600 -Garanti** Prísur: 87 600 - Garanti*

T0Y0TA CARINA FORD FIESTA
1,6 L/B 1.8 DIESEL
Skrás.: 10-04-96 Skrás.: 0 1 -0 3 -9 6 ^ * ^
Km.: 47.500 Km.: 47.000
Prísur: 124.600 - Garanti* Prísur: 79.600

T0Y0TA CARINA F0RD FIESTA
2.0 GLI SEDAN 1,3
Skras : 22-07-91 Skrás.: 16-12-97
KM: 168 000 Km.: 19.000
Prísur: 69.600 - Prísur: 85 000 - Garanti*

T0Y0TA C0R0LLA NISSAN MAXIMA
1.3 XLi 5 HURÐAR 3.0AUT. GEAR
Skrás.: 29-04-96 Skrás.: 15-12-87
Km.: 29.800 Km.: 135.000
Prísur: 105.600,- Garanti* Prísur: 69.600 -

T0Y0TA CARINA T0Y0TA C0R0LLA
1,6 GL 1,3 XLi SEDAN
Skrás.: 22-11-89 Skrás.: 12-02-96
Km.: 154 000 Km.: 16.000
Prísur: 56.600 - Prísur: 97.600,- Garanti*

TOYOTA CARINA 
1,6 GL AUT GEAR
Skrás.: 24-06-9 
Km.: 72.000 
Prísur: 89.600 -

TOYOTA CAMRY 
1.8 GL AUT. GEAR 
Skras : 1Q-03-87a 
Prísur: 27.600 - '

TOYOTACOROLLA 
1.3 XLGLASSB 
Skras.: 28-03-88 
Km.: 198.000 
Prísur: 35.600 -

HONDA 
ACCORD
Skrás.: 03-09-87 
Prísur: 19.600,-

AVHEINTINGARTILBOÐ
vw
PASSAT
Skrás.: 18-04-88 
Km.: 146.000 
Prísur: 7.000,-

FORD
SIERRA J g
1 , 6  01-02-99

Skrás.: 15-07-87 
Km.: 98.000 
.Prísur: 10.000,-

DAIHATSU * £  
CHARADE
Skrás.: 30-09-88 
Km.: 189.000 
Prisur: 10.000,-

FORD
SIERRA
1.6AUT ðlTÍ98 
Skrás.: 01-07-87 
Km,: 117.000 
Prisur: 10.000,-
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77/ ber hjá stórum bólkum ut bíleggja boró i Manhattan og fáa mat úr Rio Bravo. sigur Mouldi Manai
M ynd: Kns Krislian Nant;

Manhattan í Sverrisgøtu
/  gjár lat itpp nýggj sokallað pub-cafe í  Sverrisgøtu
JOHN JOHANNESSEN

Mouldi Manai setir í storri 
og storri mun lit á býarlívid 
í Havn. Afturat matstovuni. 
Rio Bravo, og náttklubba- 
num. Casablanca. lat hann 
í gjár upp snotuliga sokall- 
aða pub-cafe við heitinum 
Manhattan.

I Manhattan er møguleiki 
at fáa lættar rættir. sum til 
dømis sandwich. suppur og 
annað í hugnaligum um-

hvørvi. Nógv er gjort fyri 
at gera Manhattan eitt so 
hugnaligt stað. sum møgu- 
ligt. Pyntað er við gomlum 
lutum. lampum í vindeygu- 
num og snotuligum inn- 
búgvi.

I tíðindaskrivi verður 
sagt. at Manhattan pub- 
cafein serliga er gjørd fyri 
viðskiftafólkini hjá Rio 
Bravo soleiðis. at tey hava 
eitt stað at fara, ið er eitt 
sinđur róligari enn Casa-

blanca. áðrenn ella aftaná 
matin.

í Manhattan er hugnaligt 
sofahom, har til ber at 
hugna sær við onkrum lesk- 
andi. Men eisini ber til at 
hugna sær framman fyri 
snotiligu og rúmligu barrina 
ella við okkurt av borðun- 
um í snotuligu hølunum.

Eisini ber til at eta mat í 
Manhattan. Mouldi Manai 
greiðir frá. at tað ber til hjá 
stórum bólkum at bíleggja

borð í Manhattan og fáa mat 
úr Rio Bravo umframt, at 
møguleiki eisini er fyri ym- 
iskum slagi av fundarvirk- 
semi í hølunum.

Mouldi Manai greiðir at 
enda frá, at í framtíðini er 
ætlanin eisini at fara undir 
at vísa ymiskar ítróttarhend- 
ingar í Manhattan. Til døm- 
is nevnir hann enskan fót- 
bólt.

Mærsk Olie og G as úr GEM á Føroyaøki
-Mærsk Olie og Gas er 

eitt felag. ið koyrir sera 
kommercielt. Og verða fel- 
agið ikki við í víðari ar- 
beiðinum hjá GEM í koni- 
andi árum, so verður tað 
sjálvt noytt til at gera hesar 
kanningar, og tað kann ikki 
sigast at vera serliga komm- 
ercielt hugsað sigur keldan.

Hon vísir á, at Mærsk 
Olie og Gas arbeiðir nógva 
aðrastaðm í verðini í løtuni 
og hevur felagið møguliga 
valt at gera sum Shell tvs. 
heldur at prioritera onnur 
kend øki enn at fara út í 
nakað nýtt og váðiligt. 
Mærsk er heldur ikki við í 
Grølandi. har tað eisini snýr 
seg um stóran váða.

Mærsk Olie og Gas er í 
løtuni í bólki saman við 
oljufelagnum Veba Oil á 
Føroyaøkinum. Sosialurin 
skilur. at Veba Oil framvegis 
er við í GEM.

Jan M l ’LLER

Danska oljufelagið Mærsk 
Olie og Gas hevur avgjørt 
at taka seg úr GEM-sam- 
starvinum á Føroyaøkinum. 
Hetta er eitt samstarv mill- 
um oljufeløg. ið hava verið 
virkin á Føroyaøkinum og 
sum helst ætla sær at vera 
við í fyrstu útbjóðing í næst- 
um - og føroyskar myndug- 
leikar. GEM arbeiðir við 
umhvørvis- og trygdar- 
spumingum og er arbeiðið. 
sum verður gjørt í GEM at 
meta sum ein týðandi fyri- 
reiking til tær fyrstu olju- 
boringamar á landgrunn- 
inum.

Sosialurin hevur ftngið 
upplýst. at flestu av hinutu 
feløgunum í GEM halda 
fram í ár 2000. Okkurt fel- 
agið hevur enn ikki svarað, 
men kemst hetta av innan- 
hýsis orsøkum, eitt nú í 
sambandi við samanlegg- 
ingar.

Tað er bara Mærsk Olie 
og Gas, sum hevur avgjørt 
fult og heilt at taka seg úr 
samstarvinum. Bo Wild- 
fang, varastjóri í Mærsk 
Olie og Gas, váttar, at 
Mærsk Olie og Gas er ikki 
við í GEM næsta ár. Hann 
er annars sera pírin við at 
koma við viðmerkingum.

Uppá fyrispuming um 
hetta merkir. at felagið als 
ikki verður við í 1. út- 
bjóðing við Føroyar. sigur 
Mærskstjórin. at tað er ov 
tíðliga at siga. um teir eru 
við ella ikki. -Eru vit við, 
so fara vit ikki at siga tað 
orsakað av kappingini.

Bo Wildfang heldur ikki. 
at tað at teir ikki em við í 
GEM nýtist at merkja. at 
teir heldur ikki em við í 
komandi leiting.

-Men um tit letla at vera 
við leitingini áttu tit tá ikki 
at kent tað sum tykkara 
skylda eisini at vera við í  
GEM-arbeiðinum ?

-Man kann væl vera til- 
vitaður um umhvørvi uttan 
at vera við í einum fakfelag.

Vit spurdu Bo Wildfang. 
um Mærsk Olie og Gas 
heldur treytimar, sum em 
skotnar upp at galda fyri 1. 
útbjóðing. eru ov harðar?

-Eg fari ikki at gera við- 
merkingar til treytirnar í 
løtuni. Vit lesa tær gjølla og 
taka tær so við í okkara 
samlaðu metingar.

Vit spurdu Bo Wildfang. 
um avgerðin hjá SHELL 
ikki at vera við í Føroyum 
hevur nakað at siga fyri 
komandi avgerðina hjá 
Mærsk?

-Sum eitt ábyrgdarfult 
oljufelag eigur tú altíð at 
fylgja við, hvat onnur 
oljufeløg gera og hví.

Keldur Sosialurin hevur 
tosað við halda, at avgerðin 
hjá Mærsk at taka seg úr 
GEM uttan iva skal skiljast 
sum, at felagið heilt tekur 
seg úr Føroyaøkinum.

Óli P til India at halda jó l og nýggjár
J a n  M u l l e r

Tað em ikki allir føroying- 
ar, sum vera heima á jólum 
og á nýggjánnum. Summir 
hava valt at fara út í onnur 
lond at halda jól og nýggj- 
ár. Ein teirra er teknarin hjá

Sosialinum. Óli Petersen. 
Hann fer saman við konu 
og kenningum til India.

ÓLi fer kortini at hava 
tekingar á baksíðuni árið 
út. Óli sigur við Sosialin, 
at tekningamar em tekn- 
aðar niðuifyri. Tær fara so

sjálvandi at verða merktar 
av, at Óli P skuldi til India.

Kendi føroyski teknarin 
fer at halda jól í Madras, 
høvuðsstaðnum í Tamil 
Nadu í Suðurindia ella í 
fjallarlendinum har nær- 
hendis. Leiðin gongur eis-

ini til onnur pláss í India. 
eitt nú tann sera náttúm- 
vakra statin Kerala. Trank- 
ebar og tikaraserervat 
verða eisini á skránni.


