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“Hetta er ein sera góður dagur fyri Føroyar og fyri okkum og tey, sum hava verið við til at
framt øll hesi seinastu tiltøkini í sambandi við flogvøll og flogferðsluna og nú seinast eisini
nýggju strategiina hjá Atlantic Airways,” sigur Johan Dahl, landsstýrismaður í vinnumálum
nú flogvøllurin varð longdur, nýggjur terminalur bygdur og loksins Atlantic Airways legði
fram sína nýggju strategi.
Landsstýrismaðurin sær alt hetta sum ein samlaðan pakka, ið hongur væl saman og sum er
við til at skapa nøgdsemi fyri øll, sum vilja koma til landið og fara frá í loftvegis høpi.
“Eg eri eisini sera nøgdur við ta strategiina, sum nú er løgd fram, tí hon er í tráð við tað
vit hava tosað um í áravís við bíligari ferðaseðlum og frekventum sambandi til okkara
grannar.”

Johan Dahl sigur seg vera sannførdan um, at tað, sum er sett út í kortið og er gjørt
higartil, er rætta leiðin og eisini tað , at vit hava yvirtikið Atlantic Airways aftur til ogn
Føroya fólks. Hann heldur tað hevur verið hugaligt at hava kunnað verið saman við øllum
teimum góðu fólkunum at byggja samfelagið út og gera tað møguligt fyri okkara samfelag
at mennast og vaksa frameftir. Og gera tað møguligt hjá øllum føroyingum, eisini
barnaríkum familjum at ferðast loftvegis fyri rímuligan penga.
Landsstýrismaðurin heldur tað er rætt at gera so nógv burtur úr hesum hendingum, tí
Atlantic Airways hevur ómetaliga stóran týdning fyri Føroya land.
“Tað er okkara tjóðarflogfelag, og tað skal tæna Føroya landi, borgarunum her og
teimum, sum koma til Føroya uttanífrá við eini góðari tænastu og góðum rutum, sum gera
Føroyar áhugaverdar at flúgva til og frá. Atlantic Airways er okkara hjarta og okkara
lívæðr til umheimin og er tí meira týdningarmikið enn nakað annað.”
Um Johan Dahl skal taka nakað ávíst fram, sum hann er serstakliga glaður um í nýggju
strategiini, so er tað hetta, at vit hava fingið nakrar bíligar ferðaseðlar inn í skipanina alla
tíðina. Og harnæst at tað nú verður møguligt at flúgva til allar okkara grannar og eisini
við størri týttleika framyvir enn fyrr og her ikki minst, at man hevur fingið leiðirnar til
Skotlands og Norra innaftur. Tað er einastandandi og kemur uttan iva at vísa seg at vera
til gagns bæði fyri vinnulívið, fyri ferðavinnuna og offshorevinnuna og ikki minst fyri
vanliga føroyingin.
Johan Dahl, sum eisini er landsstýrismaður í vinnumálum og harí oljuvinnuni, fegnast um,
at man eisini tekur hond um hesa vinnuna, sum hann heldur kann fáa enn størri týdning
fyri okkara búskap. Og her hevur tyrlutænastan hjá Atlantic Airways stóran týdning og
kann fáa uppaftur størri týdning í framtíðini, um og tá olja verður funnin.

