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Føroyskt oljufelag í oddinum
OLJULEITING
Jan Müller
Føroyska oljufelagið Faroe
Petroleum liggur á einum

fimta plássi, tá talan er um
samlað loyvisøkisareal á
øllum Atlantsmótinum. Í
eini uppgerð, sum Teitur
Poulsen, analytikari hjá
felagnum hevur gjørt fyri

Sosialin, vísir tað seg, at
føroyska felagið hevur
fingið tillutað størri øki á
Atlantsmótinum enn fleiri
av teimum stóru oljufeløgunum sum eitt nú Amerada

Hess, Total, BG og BP.
Í uppgerðini sæst, at
ChevronTexaco liggur klárt
á odda við góðum 7000
km2. Síðani kemur Shell
við 6670 km2, triðj er

Statoil við 5366 km2, fjórð
er Dong við 5013 km2 og á
einum fimtaplássi liggur
Faroe Petroleum við 4155
km2. Hitt føroyska oljufelagið hevur fingið tillutað

eitt øki uppá 702 km2.
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Í mars 2005 verður telefonbókin borin út til allar fastnetstelefonfelagar í Føroyum.
Virki, handlar og stovnar skulu boða frá av nýggjum, um lýst verður í Gulu síðum.
Boðast skal eisini frá, um verandi lýsing ynskist við óbroytt.
Hvítu síður
Mánadagin 1. november 2004 er seinasta freist, at koma við
rættingum til Hvítu síður í telefonbókini fyri ár 2005 (vanliga
telefonyvirlitið). Rættingarblað til Hvítu síður er á síðu 660 í
telefonbókini 2004,og skal sendast til: Kundaskráseting, Føroya
Tele, Postboks 27, FO-110 Tórshavn ella faks 31 93 01.

Seinasta freist
at lata broytingar inn til
telefonbókina
2005 er mánadagin 1. nov.
2004

Eykaupptøkur v.m.:
Umframt rættingar til navn, bústað, telefonnummar, o.s.fr. ber
eisini til at gera nakað serligt burturúr júst tínum telefonnummari, við undirstrikingum, eykaupptøkum og undirupptøkum. Prísurin er 62,50 kr. (íroknað mvg) fyri hvørja
undirstriking, eykaupptøku ella undirupptøku.
Búmerki:
Eisini ber til at umbiðja búmerki í Hvítu síðum. Prísurin fyri
búmerki er 2.000,00 kr. (ikki íroknað mvg) fyri hvørja upptøku.

Gulu síður
Mánadagin 1. november 2004 er seinasta freist at boða frá av
nýggjum, um upptøka ynskist í Gulu síðum.
Prísir:
(A) Standardlýsing ................................. kr. 700,00
(B) Innramming ...................................... kr. 800,00
(E) Grafisk lýsing pr. mm (min. 30 mm) . kr. 25,00
(sí dømi á s. 658 í Telefonbókini 2004)

Litlýsingar:
Umframt vanligar svart/gular lýsingar, er eisini møguleiki at
lýsa við hvítari bakgrund og við litum. Eykakostnaður fyri hvíta
bakgrund er kr. 500,00 og fyri litir við hvítari bakgrund kr.
1.250,00.
Skrásetingar-/Rættingarblað til Gulu síður er á síðu 659 í
telefonbókini 2004, og skal sendast til:
Føroya Tele, Postboks 27, FO-110 Tórshavn, ella faks 32 11 66.
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GG: Prísirnir á Gulu síðum eru uttan mvg!
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