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Fáa nýggja vatnsgoymslu í Hósvík
Hósvíkar Kommuna
fer í næstum at bjóða
út arbeiðið upp á at
gera nýggja
vatngoymslu í
bygdini. Eisini skal
reinsiverk setast upp

Nýggj vatngoymsla og reinsiverk verða gjørd í Hósvík
Mynd: Edvard Joensen

og leiðingar leggjast í
brunnarnar.
Við í verkætlanini er eisini reinsiverk, sum tó ikki
verður gjørt í ár, væntar
hann. Tað verður so kostnaðarmikið, at mett verður
ikki, at fíggjarlig orka er til
at gera alt í einum ári. Tí
verður kalkulerað við eini
tvey ára ætlan, til at gera
vatnprojektið liðugt, sigur
borgarstjórin.
Hósvík er væl fyri, tá
tosað verður um kloakk-

Thor byggir
í Hósvík

viðurskifti. Arbeitt hevur
verið við at gera kloakkirnar í Hósvík lidnar, og nú
vantar bara at binda nøkur
heilt fá hús í, so er liðugt,
sigur Jógvan Mørkøre. Tað
arbeiðið verður gjørt í hesum árinum.
Hósvíkar Kommuna fer

Reiðaríið Thor í Hósvík fer í næstum at
byggja eina høll á
havnarlagnum í Hósvík. Høllin, sum verður umleið 500 fermetrar til víddar, skal
hýsa fyristiting og
goymslu
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eisini at gera eitt øki á
havnarlagnum klárt til at
byggja høll á, sum umrødd
er aðrastaðni í blaðnum.
Har skal fyllast eitt sindur
út á sjógv, og fundamentið
til høllina gerast klárt.
Kirkjugarðurin
hevur
fingið eitt eyka lið, har nú

ber til at koyra ein rullustól
ella barnavogn, um tað skal
vera, ígjøgnum.
Og so eru tað gøtunavnaskeltini. Postverkið vil hava
gøtunøvn við húsanummari
allastaðni í landinum. Og
her er Hósvik undangongubygd. Allir vegir og gøtur í

Hósvík hava fingið navn,
og skeltini eru sett upp, sigur Jógvan Mørkøre, borgarstjóri í Hósvík.

Hósvík: Reiðaríið Thor í
Hósvík skal hava betri
hølisviðurskifti.
Bygd
verður ein høll á havnarlagnum í Hósvík, sum skal
hýsa bæði fyrisiting og
goymsluhølum undir sama
taki.
Gunnbjørn
Joensen,
stjóri í P/F Thor, sigur, at
sum er, hava tey ov trongligar umstøður at arbeiða

undir. Skrivstovan er í einum sethúsum, har tey hava
umleið 50-60 fermetrar at
ráða yvir, Og tað er alt ov
trongligt, sigur hann.
Goymsluviðurskiftini eru
heldur ikki nóg góð. Ymisk
útgerð, sum brúkast skal,
verður goymd í bingjum á
havnarløgum, har skipini
koma.
Men hetta fer alt at broytast, tá nýggja høllin verður
bygd.
Gunnbjørn Joensen sigur,
at ætlanin er at fylla eitt
lítið øki út aftur at tí, sum
er á havnaralagnum í
Hósvík. Har verður so
høllin, sum fer at verða
umleið 500 fermetrar til
víddar, bygd.
Gunnbjørn Joensen hevur ikki hug at siga nakað
um prís á høllini.
Thor er reiðarí í menning, sum serliga hevur lagt
seg eftir at vera við í olju-

vinnuni við veitingar- og
hjálparskipum. Tó byrjaði
tað í fiskivinnuni, har eitt
skip í løtuni er eftir.
Tað er garnabáturin Thor.
Umframt er so Leitissteinur, sum er fiskiskip, men
sum í løtuni er vaktarskip í
oljuvinnuni.
Vaktar- og veitingarskipini eru fimm í tali, og eru
tey spjadd víða.
Faroe Connector er í
Norðsjónum, har hann arbeiðir fyri eitt skotskt felag.
Tórsvík er eisini í Norðsjónum fyri hollendingar. Thor
Chaser er í Persiska
Flógvanum. Thor Supporter er í India, meðan
North Star í løtuni liggur á
Hósvík.
Gunnbjørn Joensen sigur,
at North Star væntandi fer í
Norðsjógvin ein av fyrstu
døgunum, hagar hann er
leigaður einum norskum
felag.

Thor fer at byggja fyrisitingar- og goymslubygning sunnan fyri asfalttangarnar á
havnarlagnum í Hósvík.
Skipið við bryggjuna er
North Star, sum Thor eigur
Mynd: Edvard Joensen
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Hósvík: Hósvíkingar skulu
hava meira og betri vatn,
hevur kommunan gjørt av.
Nýggj goymsla verður
gjørd, og reinsiverk skal
eisini setast upp.
Jógvan Mørkøre, borgarstjóri í Hósvík, sigur, at ein
av næstu døgunum verður
biðið um tilboð at gera fýra
nýggjar vatnbrunnar oaman
fyri verandi goymsluna við
Toftafoss sunnanvert í Hósvík. Samstundis skulu inntøk gerast ovarlaga í Toftá,
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