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Oljuráðstevna umleið 18. januar
RÁÐSTEVNA
Jan Müller

Oljuráðstevnan, sum plagar
at vera á hvørjum ári um
mánaðarskifti november
desember
verður
hesaferð flutt til januar
2005. Ein orsøkin er 2.

útbjóðing á landgrunninum. Freistin at lata umsóknir inn til 2. útbjóðing
er 17. november. Síðani
skal Oljufyrisitingin brúka
einar tvær mánaðir til at
viðgera umsóknirnar. Ætlanin er tí at kunngera loyvini á oljuráðstevnuni umleið 18. januar í Norður-

landahúsinum. Malan Johannesen frá Vinnuhúsinum sigur, at tey ætla at
brúka ein fyrrapart av
ráðstevnuni til oljumál og
her serstakliga úrslitið av 2.
útbjóðing og seinnaparturin
fer so til at umrøða okkara
høvuðsvinnu og aðrar vinnur. Í hesum sambandi er ís-

lendskur serfrøðingur boðin at halda fyrilestur. Evnið
fer at snúgva seg um,
hvussu vit megna at varðveita vælstandin í framtíðar
samfelagnum, har tørvur
verður á øðrum vinnum
eisini enn bert fiskivinnuni.
Tað er Oljuvinnufelagið,
sum skipar fyri olju- og

alternativu vinnuráðstevnuni í januar.

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.
GG: Prísirnir á Gulu síðum eru uttan mvg!
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