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bretskum øki, beint við
føroyska markið. Annar er
Rosebank, sum liggur
rættiliga norðaliga. Tann
brunnurin verður boraður
saman við Statoil, Dong og
OMV. Hin brunnurin, sum
er nakað syðri, Cambo
nevndur, er eitt fund, sum
varð gjørt nakað herfyri, og

sum verður mett at vera
rakstrarverdugt. Men tað
skulu avmarkingarbrunnar
borast fyri at staðfesta
hetta. Aftrat hesum báðum
brunnum er ChevonTexaco
eisini við í spennnadi gassboringini í Laggan-fundinFramhald á s. 18

KOKKUR
Vit sóknast eftir røskum
og kreativum kokki
at byrja beinanvegin!
Tú mást duga at arbeiða
sjálvstøðugt.
Nærri fæst at vita um starvið
við at ringja á tel 21 29 55
att.: Kári Hentze.
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· Beef & Steak House ·

Hvør vika hevur
vir›i uppá hundra›
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agin 4. og 5. mai
t‡sdagin og mikud
Nafn títt og bústa›
Minst til at skriva nsketni missa vinning
av va
- annars kanst tú

Drigi› ver›ur 52 fer›ir um ári› um 66 milliónir!
Vinningurin inn á postgiro rokningina hjá tær!
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Vit ringja til tey sum fáa høvu› svinningar. A› rir vinningar ver› a goldnir inn á postgiro rokningina hjá vinnaranum
2-4 vikur eftir at hann vinnur. Ta› einasta, tú skalt gera, er at fylla út giro-korti› , sum fylgir vi› .
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Kortið vísir Atlantsmótið og nakað av tí virksemi, sum hevur verið og verður næstu árini. Tveir brunnar verða boraðir beint við
markið í summar, har ChevronTexaco er við. Vónirnar til at finna olju og gass í rakstarverdugum nøgdum eru stórar – eitt til trý
- og úrslitið fer at hava týdning fyri, hvønn leiklut fimtstørsta oljufelagið í heiminum fer at spæla á føroyska landgrunninum í
framtíðini. Kort Statoil og Sosialurin.

