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UTTAN ÚR HEIMI
Búskapur og vinna:

Asfaltgøla

Í Svøríki vilja kappingarmyndugleikarnir
vera við, at vantandi
kapping á asfaltmarknaðinum hevur kostað
svensku skattgjaldarunum umleið eina mia.
krónur. Sambært kappingarmyndugleikunum
hevur tann vantandi
kappingin havt við sær,
at tey stóru byggifeløgini hava avtalað
prísirnar, og tað er
ólógligt.
Í síðstu viku viðgekk
stóra
byggifelagið
NCC, at tað hevur samskipað prísirnar á
asfaltarbeiði í fleiri ár,
og nú verður hildið, at
onnur stór byggifeløg
so sum Skanska og
Peab hava gjørt tað
sama. Fleiri onnur
minni feløg eru eisini
undir illgruna.
Kanningarnar
hjá
kappingarmyndugleiku
num hava nú eisini elvt
til, at tað almenna vegaverkið er komið undir
illgruna, tí hildið verður, at vegaverkið hevur
goldið ov nógv fyri
asfaltarbeiði, sjálvt um
leiðslan hevur vitað, at
prísurin var og høgur.
Fleiri
svenskar
kommunur hava boðað
frá, at tær fara í rættin
fyri at fáa endurgjald
fyri tann ólógliga høga
prísin, sum sigst hava
verið umleið 25 prosent
oman fyri tann veruliga
prísin.

500 mió.
afturat
Seinastu dagarnar hevur leiðslan í skandinaviska flogfelagnum
SAS tingast við fakfeløgini hjá starvsfólkunum um, hvussu felagið kann spara tær
tríggjar mia. krónurnar,
sum leiðslan hevur
samtykt at spara.
Tingingarnar hava
gingið væl, og í gjár
varð boðað frá, at nú er
eftir at finna tær seinastu 500 mió. krónurnar. Leiðslan roknar við
at røkka helminginum
við at spara útreiðslurnar til teirra, sum arbeiða umborð á flogførunum. Í hesum bólkinum hava 179 longu
fingið uppsagnarbræv.

Ætlaðu at myrða Clinton

-Vit hava roynt at
myrða Bill Clinton,
men tað miseydnaðist
ALTJÓÐA
YVIRGANGUR
Árni Joensen
- Vit hava roynt at myrða
Bill Clinton, men tað miseydnaðist.
Hetta er orðaljóðið í einum hondskrivaðum skjali,
sum er funnið í leguni Shomali uttan fyri suðurafghanska býin Kandahar.
Felagsskapurin hjá Osama
bin Laden, al-Qaeda, helt
til í hesari leguni.
Skjalið er skrivað á
arabiskum, og saman við tí
vóru ymsar tekningar. Tey,
sum hava sæð skjalið, siga,
at innihaldið bendir á, at
ætlanin var at myrða fyrrverandi amerikanska forsetan í sambandi við onkra

Bill Clinton
Mynd: Reuters

altjóða ráðstevnu ella ein
toppfund. Eingin dagfesting er á skjalinum, men
hildið verður, at morðætlanin skuldi setast í verk fyri
tveimum árum síðani. Tað
ber ikki til at síggja, um
ætlanin varð avlýst, ella um
okkurt kom í vegin.
Ein amerikanskur trygdarserfrøðingur í Kabul,

Keith Indena, vil vera við,
at al-Qaeda hevði eisini
lagt eina aðra morðætlan
ímóti Bill Clinton, og at
forsetin ta ferðina skuldi
myrðast, tá hann var í einari
golfkapping.
- Vit síggja í skjølunum
upplýsingar um, hvussu
trygdarskipanin kring forsetan var, sigur Keith In-

dena. Hann sigur, at í skjølunum sæst eisini, at alQaeda kannaði trygdarskipanina hjá Secret Service ógvuliga gjølla.
Sambært trygdarserfrøðinginum hevði júst ein
golfkapping verið væl egnað til morð, tí undir slíkum
umstøðum er trygdin ikki
so umfatandi, sum tá forsetin er á vitjan onkunstaðni.
Keith Indena sigur, at alQaeda hevði eisini neyvar
upplýsingar um, hvussu
bilafylgið hjá Clinton forseta plagdi at vera skipað.
Aftan fyri sjálvan forsetabilin koyrdi altíð ein bilur
við alvápnaðum trygdarmonnum, og sambært
Keith Indena ætlaði alQaeda at søkja at hesum
bilinum fyrst og síðani
bilinum, sum forsetin var í.

OLJUVINNA
Árni Joensen
Tað er sjálvur vinnumálaráðharrin, Bendt Bendtsen,

sum hevur tikið avgerð um
at kanna trygdina á oljupallunum hjá Mærsk.
Bendt Bendtsen sigur, at
trygdin á teimum donsku
olju- og gasspallunum í
Norðsjónum skal vera í
lagi, og at tað er umráðandi
at kanna viðurskiftini til
botns alt fyri eitt.
Hann hevur tí gjørt av at
skipa so fyri, at trygdarviðurskiftini verða kannað
beinanvegin.
Ráðharrin
leggur dent á, at talan er um
eina óvilduga kanning, og

tí er kenda norska felagið
Det Norske Veritas biðið
um at gera kanningina.
Felagið skal kanna allar
atfinningarnar, sum arbeiðsfólk á pallunum hjá
Mærsk eru komin við.
Kanningin skal verða
liðug um tveir ella tríggjar
mánaðir, og úrslitið verður
avgerandi fyri, um myndugleikarnir fara at taka
onnur stig, sigur Bendt
Bendtsen, vinnumálaráðharri.
Tey, sum arbeiða á pall-

Dýrur
borgarstjóri
Tann umstríddi borgarstjórin í donsku kommununi Farum, Peter
Brixtofte, er nú rættiliga komin í eldin, eftir
at blaðið BT sigur seg
kunna skjalprógva, at
borgarstjórin
hevur
snýtt sína egnu kommunu fyri fleiri milliónir
krónur.
Blaðið hevur m. a.
fingið fatur á skjølum,
sum vísa, at borgarstjórin nýtti meiri enn
60.000 krónur á einum
matstaði, har hann og
tríggir aðru fingu sær
ein bita. Rokningina
skuldi matstovan senda
kommununi.
Dagin
eftir rindaði kommunan
aðrar 83.000 krónur
fyri líknandi rokningar.
Peter Brixtofte, sum
eisini er fólkatingsmaður hjá Vinstra,
hevur verið umstríddur
í fleiri ár, tí hann stýrir
Farum kommunu á ein
sermerktan hátt, sum
ferð eftir ferð hevur
fingið kommunala eftirlitið upp úr stólinum.
M. a. hevur kommunan
selt sínar skúlar og
vatnverkið, sum kommunan síðani leiðar aftur.
Og
ítróttarøkið
í
kommununi, sum er tað
mest framkomna í Danmark, er fingið til vega
við ivasomum verkætlanum.
Higartil er borgarstjórin sloppin undan
myndugleikunum, men
hesaferð eru ákærurnar
av tí álvarssama slagnum.

Dýrari hús

Trygdin á Mærsk-pallunum
skal kannast
Eftir tær álvarssomu
atfinningarnar frá
teimum, sum arbeiða
á oljupallunum hjá
Mærsk í Norðsjónum,
hava myndugleikarnir gjørt av at
kanna viðurskiftini

Úr Norðurlondum:

unum hjá Mærsk í Norðsjónum, hava m. a. víst á, at
viðlíkahald er at kalla
einki, og at felagið støðust
gevur boð um at økja
framleiðsluna, hóast pallarnir eru gamlir og illa
farnir orsakað av tí vantandi viðlíkahaldinum.

Eitt yvirlit hjá norska
húsasølufelagnum vísir, at tað er vorðið dýrari at keypa sær hús ella
íbúð í seinastuni.
Yvirlitið vísir, at
prísurin á vanligum sethúsum hækkaði 6 pro
sent frá desember til
januar.
Íbúðarprísurin hækkaði uppaftur meiri. Frá
desember til januar
hækkaði prísurin á
íbúðum 8 prosent, og
frá januar í fjør til
januar í ár var prísvøksturin heili 16 prosent, sigur norska húsasølufelagið.

