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Oljan.fo góða undirtøku
Nú eru tað skjótt fýra mánaðir síðani, at nýggja netmiðlafarið, tann føroyski
oljuportalurin www.oljan.fo fór av bakkastokki. Lat okkum tí her við árslok
hyggja at, hvussu hevur hilnast. Ikki kann sigast annað enn, at undirtøkan
hevur verið góð. Í farnu viku setti oljan.fo egið met við 11.536 brúkarum og
gjørdist harvið nummar 8 á vevmátingarsíðuni hjá Gallup, beint í hølunum á
øðrum frægum netsíðum. Sýndu síðurnar á oljan.fo nærkast teimum 50.000.
Hjá FOIB, sum hevur redaktionellu ábyrgdina av hesi síðuni, eru vit sjálvandi
sera fegin um undirtøkuna frá føroyingum heima og burturi. Stóra talið av
brúkarum ger tað hugaligt at kunna um olju- og frálandavinnuna heima sum
burturi. Tað er ein sannroynd, at eitt stórt og vaksandi tal av føroyingum
arbeiða í hesum vinnum. Og tað er eisini greitt, at áhugin at fylgja við, hvat
hesi mongu fólkini takast við og annars hvussu vinnan mennist, er vaksandi.
Eisini oljuleitingin við Føroyar hevur stóran áhuga, ikki minst nú áttandi
leitibrunnurin á landgrunninum stendur fyri framman. Alt hetta er við til at
skapa og menna ein tørv eftir tíðindum og tilfari, og tað er henda tørv
oljan.fo fegin vil nøkta. Tað skal eisini vera okkara vón, at føroyingar í hesum
vinnum gera vart við seg og senda tilfar, myndir og tips til oljan.fo á hesi
teldupostadressu - jan@foib.fo. Undirritaði skal nýta hetta høvið at ynskja
øllum eitt gott nýggjár. Jan Müller, Stjóri, FOÍB / Føroya Oljuídnaðarbólkur /
Faroes Oil Industry Group Nýggjársmyndin Nú oljufeløgini royna at avdúka,
hvat finst í føroysku undirgrundini, kunnu vit um ikki annað avdúka, hvat
eisini finst av forvitnisligum omaná. Hetta forsteinaða fortíðardjórið lat
okkum bara kalla tað Tann kúluryggjaði Ambasaurus- heldur til við Ambadal
nærhendis Gjógv. ? Myndatøka - Jan Müller

