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Tríati ár við Maersk Air
1. mars hevur Maersk flogið
millum Føroyar og Danmark
í 30 ár

30 krónur.
Tá flogfarið er lent, verður móttøka á flogvøllinum í
Vágum fyri øllum ferðafólkunum, starvsfólki á
flogvøllinum og øðrum
viðskiftafólki.

Stórur vøkstur

Fyrsta mars eru 30 ár
liðin, síðan Maersk
Air byrjaði at flúgva
til Føroya. Dagurin
verður hildin í
Føroyum

FLOGFERÐSLA
Edvard Joensen
Maersk Air fer at hátíðarhalda 30 ára dagin fyri
flúgvingini til Føroya

hósdagin í komandi viku.
Dagurin verður hildin
umborð á Maersk flogfarinum, sum kemur fyrrapartin, eins og okkurt verður gjørt burtur úr í Føroyum
eisini.

Nýggjar milliónir
til Smyril Line
Smyril Line fekk um
vikuskiftið 20 milliónir av nýggjum
partapeningi í
Føroyum
PARTAPENINGUR
Edvard Joensen
Um vikuskiftið vórðu teknaðar 20 milliónir krónur av
nýggjum partapeningi í
Smyril Line. Allur hesin
nýggi partapeningurin er
føroyskur.
Óli Hammer, stjóri í
Smyril Line, sigur, at talan
er um føroyskt vinnuliv,
sum nú hevur sett pening í.
Í øllum førum, sigur hann,
er talan um menn, sum
eisini hava virki.
Óli Hammer sigur, at teir
nú hava slept vónini um at
nakar partapeningur fer at
koma frá almennu Føroyum, nú Javnaðarflokkurin hevur tikið sítt uppskot
um, at Løgtingið setir
partapening í Smyril Line,
aftur. Landsstýrismaðurin
við vinnumálum, Bjarni
Djurholm, hevur meldað

greitt út, at Landstsýrið
setir ongar pengar í Smyril
Line.
Við hesum 20 milliónunum, sum komnar eru um
vikuskiftið, hevur Smyril
Line fingið tilsamans 80
milliónir av nýggjum
partapeningi. Sostatt væntar teimum enn 45 milliónir,
fyri at náa teimum 125
milliónunum, sum settar
eru sum mál.
Tær 80 nýggju milliónirnar eru býttar soleiðis, at
50 teirra koma úr Hetlandi,
10 úr Íslandi og hesar
seinastu 20 milliónirnar eru
úr Føroyum.
Óli Hammer sigur, at
arbeitt verður sjálvandi alla
tíðina við at fáa tær
manglandi 45 milliónirnar.
Og hann dylur ikki fyri, at
hann helst vildi fingið tær í
Føroyuum, hóast allar útlendskar eisini eru vælkomnar.
Stjórin á Smyril Line
sigur, at hann hevur
samband við fólk, sum
sinnað er at seta pengar í
felagið, men hava enn ikki
avgjørt nakra upphædd. Og
tað eru nógv fólk, sum eru

posistiv, tá tosað verður við
tey, sigur hann. Men tøl
verða ikki sett á nakað
soleiðis beinanveg.

Við flogfarinum, sum
kemur í Vágar klokkan 11
fyrrapartin, eru millum
onnur Bjarne Hansen,
skipsreiðari hjá Maersk,
sum í fleiri ár var stjóri á
Maersk Air, og Gunnar

Tietz, fyrrverandi stjóri á
Daniar. Tað var sum partur
av Danair, at Maersk Air
bygjaði at flúgva til Føroya
fyri 30 árum síðan.
30 ára dagurin verður
hildin á ymsan hátt, sigur
Maersk Air í tíðindaskrivi.
Umborð á jubileumsflogfarinum, sum tey nevna
hósdagsflogfarið, verður
kapping millum ferðafólkini, har eitt av ferðafólkunum sum vinning fær
ferðaseðilin fyri 30,- kr. Alt
íroknað.
Talan er um at svara
nøkrum spurningum. Millum røttu svarini verður so
kastað lut. Og tann hepni
vinnarin ferðast so millum
Danmark og Føroyar fyri

Fullteknað
til Aberdeen
Nógv virkir nýta
høvi at verða við á
kunningartiltakinu
m hjá oljufeløgunum tann 15. mars í
Aberdeen
Fullteknað er til Aberdeen, skrivar Vinnuhúsið, tað vil siga 66 persónar frá 39 virkjum
vera við á túrinum.
Føroya Arbeiðsgevarafelag skipar í samstarvi við oljufeløgunum fyri einari workshop
í Aberdeen tann 15.
mars, har høvið verður
at hitta umboð fyri
nógvar av stóru undirveitarunum hjá oljufeløgunum.

Hitta feløg

Óli Hammer, stjóri á Smyril
Line, vónar at fáa allan
partapeningin í Føroyum

Ferðafólkatalið við Maersk
flogførunum hevur verið í
stórum vøkstri seinasta
árið. Í fjør flutti Maersk Air
55.942 ferðafólk millum
Føroyar og Danmark, meðan talið í 1999 var 46.521.
Meginparturin av hesum
vøkstrinum standa bíligu
ferðirnar og tilboðini annars fyri.
Men hesin stóri vøkstruin
hevur so eisini gjørt sítt til,
at rutan millum Billund og
Vágar eisini fer at halda
fram veturin 2000/2001.
Hesi 30 árini, Maersk Air
hevur flogið millum Føroyar og Danmark, hevur
felagið flutt 1,2 milliónir
ferðafólk í flogførum sínum, sigur Maersk Air í
tíðindaskrivi í samband
við, at 30 ár eru liðin, síðan
Maersk Air byrjaði at
flúgva til Føroya.

Endamálið við tiltakinum er fyrst og fremst at
kunna útlendsku veitararnar, sum vanliga arbeiða fyri oljufeløgini,
um ætlanirnar í Føroyum og tey viðurskiftir,

sum eru galdandi her. Út
frá einum føroyskum
sjónarhorni hevur tað
serligan týdning, at
kunnað verður um lógarásetingarnar um føroyska vinnuluttøku, soleiðis at útlendsku veitararnir skilja, at føroysk
vinnuluttøka skal takast
í álvara.
Á tiltakinum verður
eisini kunnað um nakað
av tí, sum er komið burtur úr samstarvinum
millum oljubólkin hjá
Arbeiðsgevarafelagnum
og oljufeløgini seinastu
mánaðirnar.
Á heimasíðuni hjá
Vinnuhúsinum sæst skrá
fyri tiltakið og luttakandi útlendsk feløg.
Umframt kunning gevur
tiltakið føroyskari vinnu
høvið at hitta nógv feløg, sum møguliga koma
at spæla ein leiklut í
komandi oljuleitingini, á
einum stað, skrivar
Vinnuhúsið.

