Tíðindi úr Føroyum tann 7. oktobur 2013
Tíðindi frá Kringvarpi Føroya samansett av Føroysku Sjómanskirkjuni/bjg
--Tá skuldin søkkir vælferðarskútuna 07.10.2013 - 08:12
Gott at samgongan raðfestir ungdómin høgt: Fróðskaparsetrið, Vinnuháskúlin, Tekniski Skúli í
Klaksvík, Miðnámskúlin á Kambsdali eru allir uppraðfestir.Fountain House verður sett á stovn, heim
fyri sálarsjúk verður bygt, og játtanin til Beran er trífaldað.
Hetta og annað fegnast vit um.
Men so er tað almenna skuldin, sum vit mugu fáa tamharhald á, sum skjótast. Endin kann verða, at
tað verða vit, ungdómurin sum koma at svíða fyri stóri almennu skuldini. Vit mugu fáa tamarhald á
skuldarbindingini, sum fer at ræna ungdómin fyri teirra framtíð, teirra og teirra frælsi.
Ungdómurin arvar skuldina, tí politikarar ikki hava rygg og hegni til at spara.
Bruttoskuldin hjá Føroyum er 5,5 mia kr, uml. 40% av BTÚ – og vaksandi. Hvør nýføðingur verður
føddur við einari landskassa skuld á 110.000 kr (svarandi til tað, barnið kostar trý ár í fólkaskúla).
Hallið komandi ár verður 250 mió kr. Sostatt læna vit 650.000 kr hvønn dag fyri at halda
vælferðarkaruselluni malandi.
Hetta er ein gongd, sum eingin politikari eigur at kunna liva við – hvørki tingfólk í samgongu ella
andstøðu.
Tíbetur fyri politikarar kunnu nýføðingar ikki atkvøða í dag.
115 mió kr verða rindaðar í rentum í ár. Tað svarar til, at 2.375 skattakrónur pr. persón um árið fara
til at gjalda rentur, uttan at borgarin fær vælferð fyri peningin.
Útlit eru til, at rentuútreiðslurnar bert fara at vaksa – og vælferðin minkar. Rentur eru úrslit av, at
politikarar hava oyðslað í góðum tíðum og stovnað skuld í ringum tíðum.
Tá politikkur er best.
Tað melur fyri einum, tá Bárður Nielsen talar fyri at minka hallið skjótari, enn samgongan nú hevur
boðað frá.
Var tað ikki júst flokkurin hjá Bárði Nielsen, sambandið, sum setti tað ófrávíkiliga kravið at hækka
útreiðslurnar og harvið hallið?
Nú vil Bárður Nielsen basa hallinum, sum sambandið sjálvt er atvoldin til.
Um tit veruliga vilja, at hallið skal burtur, vísið so ábyrgd. Ikki bert Bárður Nielsen, men alt
sambandið. Fólkaflokkurin hevur havt, sum hægsta mál at fáa hallið burtur í 2016.
HUXA mælir staðiliga Jørgeni Niclasen til at halda fast um 2016 sum árið, tá hallið skal vera burtur.
Vísið ábyrgd! Vísið virðing fyri framtíðar ættarliðum, og fái hallið burtur sum skjótast.
Ikki verandi tingmenn, men komandi ættarlið fara at gjalda rokningina.
HUXA – Fólkafloksungdómur
Nordlysid.fo
--Handverkaravinnan hvørvur 07.10.2013 - 11:04
Handverkaravinnan í Føroyum er ikki kappingarfør, tá talan er um lønir til starvsfólk. Tí eru nógvir
handverkarar, tey seinnu árini, farnir uttanlands at arbeiða. ”Men hóast vit kunnu fegnast um, at
handverkarar fáa henda gylta møguleikan, so kann hetta í longdini gerast ein stórur trupulleiki, tí
vandi er fyri, at handverkaravinnan í Føroyum steðgar upp,” sigur Helgi Abrahamsen, løgtingsmaður,
sum nú fer at reisa málið í løgtinginum.
Á tingfundinum komandi mikudag, fer Helgi Abrahamsen, løgtingsmaður, at seta Johan Dahl,
landsstýrismanni, ein munnligan fyrispurning um kappingarførið í handverkaravinnuni.
Helgi Abrahamsen vil hava at vita, hvat landsstýrið ætlar at gera við trupulleikan av, at
handverkaravinnan missir nógv fólk, tí lønar- og skattaviðurskiftini eru munandi betri uttanlands enn
tey eru í Føroyum. Eisini vil hann hava at vita, nær roknast kann við, at tiltøk verða sett í verk, fyri at
vinna á hesum trupulleikanum.

Sjálvt handverksmeistarar fara
Í viðmerkingunum til fyrispurningin vísir løgtingsmaðurin á, at sjálvt handverksmeistarar umhugsa at
steðga sínum virksemi í Føroyum, tí teir fáa størri inntøku og meira frítíð um teir eru vanligir
handverkarar uttanlands, enn tá teir eru arbeiðsgevarar í Føroyum.
”Hetta kann í longdini gerast ein stórur trupulleiki, tí um handverksmeistarar snara lykilin um, so
steðgar handverkaravinnan upp,” sigur hann.
Í farnu viku søgdu tveir landsstýrismenn, at ætlanin er at fáa útlendskar handverkarar at arbeiða í
Føroyum ístaðin fyri teir føroyingarnar, sum eru farnir uttanlands at arbeiða. ”Men hvar skulu teir
arbeiða, tá handverksmeistararnir eru farnir av landinum?” spyr Helgi Abrahamsen.
Ikki spurningur um skatt
Spurningurin um skattligu viðurskiftini hjá føroyingum sum arbeiða uttanlands, hevur ofta verið
frammi, men hesin fyrispurningurin snýr seg ikki um skattainntøkur til landskassan. ”Hetta skal fyrst
og fremst skiljast sum ein vinnuligur spurningur, har dentur verður lagdur á vandan fyri, at
handverkaravinnan í Føroyum hvørvur,” sigur Helgi Abrahamsen.
Munnligir fyrispurningar standa á skrá fyri tingfundin mikudagin 9. oktober.
Helgi Abrahamsen
Nordlysid.fo
--Skálafjarðartunnilin - viðmerking til Landsverk 07.10.2013 - 11:30
Í tíðindaskrivi til skrivingina, sum hevur verið um tilmælið hjá Landsverk viðvíkjandi
Eysturoyartunnilin, vísur Landsverk á, hvussu neyðugt tað er, at tann politiski myndugleikin, sum skal
taka avgerðina, fær allar tær neyðugu upplýsingar - og hesum eri eg samdur í.
Kunningin sum førdi til samtyktu linjuføringina
Í 2006 kom Landsverk við einari ætlan um Eysturoyartunnilin líkur Vága- og Norðoyartunlunum
(liggur á heimasíðuni hjá Landsverk), sum hevur tvinnar linjuføringar.
1.Linjuføringin er frá Kallanesi, ið kemur upp við Toftavatn, síðani í eina rundkoyring og herfrá aftur í
ein tunnil, vestan fyri Løkin og yvir til Strendur. Henda linjuføringin inniheldur 2 tunlar, har tann eini
er frá Kallanesi til Toftavatn og hin frá Toftavatni til Strendur.
2.Linjuføringin er frá Kallanesi og inn á Strondum, við einum landsvegi harfrá til eina stabbabrúgv
tvørtur um Skálafjørðin yvir á Høganes.
Men tann politiski myndugleikin fekk eisini eitt projekt um tunnilin við eini linjuføring, fráP/F
Skálafjarðartunnilin,sum vit síggja javnan í fjølmiðlunum, í er gjørd av okkara fremstu serfrøðingum
innan øll økini í einum slíkum projekti (Dávur Reinert Hansen, verkfr. Niklas Foldbo, verkfr., Martin V.
Heinesen, jarðfr. Tummas Eliassen stjóri, Ingi Højgaard, adv. og Símun Johannesen, skipsførari og
borgarstjóri), sum var ein undirsjóvartunnil, ið hevði eina linjuføring frá økinum inn móti Sundi, og
harfrá í eina rundkoyring undir Skálafjørðinum, við eini uppkoyring til Strendur og einari við
Toftavatn.
Munurin millum henda tunnilin og teir hjá Landsverk var, at hesin hevði eina slættari uppkoyring
móti Streymoyarlandinum, (orkusparandi) hann hevði 3 koyribanar, (2 banar har mótbrekka er, og 1
har undanbrekka er, so ferðslan verður effektivari) og hevði eina rundkoyring undir Skálafjørðinum,
so tann sum ferðast úr Havnini, kann koyra beinleiðis til eystara- ella vestara arm á Skálafjørðinum.
Tá tann politiski myndugleikin skuldi taka støðu til verkætlanina Skálafjarðartunnilin, samtykti Føroya
Løgting, at linjuføringin av Skálafjarðartunlinum, skuldi verða miðlinjan við rundkoyring og gav P/F
Skálafjarðartunnilin loyvi til at fremja hesa verkætlan.
Arbeiðssetningur
Tá nú tann politiski myndugleikin hevur tikið hesa avgerðina, grunda á serfrøðiliga fakligheit, bæði tá
talan er um nýtsluna, ferðsluna, orkunýtsluna og umhvørvið v.m., so undrar tað neyvan nakran uttan
Landsverk, at vit mótmæla, tá Landsverk nú mælir til at gera stabbabrúnna tvørtur um Skálafjørðin, ið
er ein skandala. Serliga, tá tann politiski myndugleikin setti bólkin á eina bundna uppgávu, sum var at
lýsa, hvat var mest gagnligt fyri tað føroyska samfelagið:
1. at lata privatar gera tunnilin
2. at lata tað almenna saman við privatum gera tunnilin

3. ella um tað almenna sjálvt skuldi gera tunnulin.
Eg ivist ikki í, at tann politiski myndugleikin kemur at finna tað mest gagnligu loysnina, um hvør skal
fremja verkætlanina og fara undir at gera Eysturoyartunnilin eftir tí samtyktu linjuføringini so skjótt
sum gjørligt.
Alfred Olsen
Løgtingsmaður fyri Sambandsflokkin
Nordlysid.fo
--Nú boða virkini frá landingum 7. oktober 2013 11:57
Tað loysti seg hjá Fiskiveiðieftirlitinum at hótta við fútanum. Landingar fyri eina hálva milliard krónur
eru ikki fráboðaðar
Síðani Fiskiveiðieftirlitið fríggjadagin hótti við fútanum, eru nógvar fráboðanir komnar frá virkjunum,
sum keypa fisk. Fráboðanir fyri yvir 500 mió. kr. í avreiðingum vóru ikki komnar, og tað fekk
myndugleikarnar at missa tolið.
Fríggjadagin gjørdi Fiskiveiðieftirlitið vart við á sínari heimasíðu, at nú fekk vinnan eina viku at
avgreiða fráboðanir um landingar, annars vórðu brotina á kunngerðina latin fútanum.
Skulu boða frá
Sambært kunngerð, sum kom í mai í fjør, skulu virki, sum keypa fisk, boða Fiskiveiðieftirlitinum frá við
telduboðum, hvat avreiðingarvirðið er. Tá landað verður uttanlands, skal skipið boða frá.
Trygdargrunnur fiskivinnurnar skal brúka tølini, tí hann skal hava eitt prosent av avreiðingarvirðinum.
Hjá Trygdargrunninum verður tó sagt, at har eru tey ikki komin í neyð av vantandi fráboðanunum.
Fiskiveiðieftirlitið staðfesti í síðstu viku, at nógvar landingar í 2013 vóru ikki fráboðaðar. Talan var um
landingar fyri yvir hálva milliard krónur.
Eingin ávaring
Síðani Fiskimálaráðið gjørdi bart fríggjardagin, eru nógvar landingar og avreiðingar fráboðaðar. Á
heimasíðuni ger Fiskiveiðieftirlitið eisini greitt, at í framtíðini verða brotini á kunngerðina frá í fjør
uttan ávaring latin fútanum.
Nordlysid.fo
--10 kommunulæknar í Fuglafirði í ár 7. oktober 2013 15:47
Síðani í summar hava sjey ymiskir kommunulæknar verið, og tá árið er runnið, hava teir verið 10 í tali
Tá fólk í Fuglafirði hava tørv á at fara til kommunulækna, so vita tey ongantíð, hvør lækni tekur ímóti
teimum.
Netavísin skrivar, at síðani í juli hava sjey ymiskir kommunulæknar verið í Fuglafirði. Og tá komið er til
desember, hava 10 ymiskir kommunulæknar verið í Fuglafirði í fimm mánaðir.
Netavísin vísir á, at tað var øðrvísi fyrr, tá Emma Vinther var kommunulækni. Hon byrjaði sum
kommunulækni í Fuglafirði í 1954 og var kommunulækni har í 27 ár.
Kvf.fo
--Eirikur Lindenskov 07.10.2013 (13:06)
Suni á Dalbø vitna um korruptión í Vinnuframa
– Eg vil hava, at tann korruptión, sum eg upplivdi, tá eg sat í stýrinum fyri Vinnuframagrunnin, skal
koma fram í ljósið.
Tað sigur Suni á Dalbø, fyrrverandi stýrislimur í Vinnuframagrunninum, sum nú er innkallaður sum
vitni av SØIK, sum er Statsadvokaten for særlig Økonomisk og International Kriminalitet
Málið snýr seg um, at Suni á Dalbø hevur melda Kaj Leo Holm Johannesen, løgmann og Johan Dahl,
Vinnumálaráðharra í sambabdi við mál um korruptión í Vinnuframagrunninum í 2009. Suni á Dalbø
skal vitna hjá SØIK í Keypmannahavn 25. oktober klokkan 11.

– Eg vil hava, at tann korruptión, sum eg upplivdi, tá eg sat í stýrinum fyri Vinnuframagrunnin, skal
koma fram í ljósið, og at fólk skulu sleppa at forklára seg fyri rættinum. Eisini má staðfestast, um
Føroyar er eitt rættarsamfelag, har ábyrgdin hjá landstýrismonnum og løgmanni kann og skal takast í
álvara, sigur Suni á Dalbø í stuttari viðmerking.
In.fo
--Rannvá G. Fossaberg 07.10.2013 (14:29)
Fjallmenn takka tyrlumanningini
Seinnapartin leygardagin hendi eitt óhapp, tá fólk vóru á fjalli í Heimaru helvt av Bjørgunum.
Ein av fjallmonnunum var áhaldsin og datt, og fjallfólkið bar skjótt at við at ringja eftir hjálp.
- Vit, ið vóru á fjallið í Heimaru helvt av Bjørgum leygardagin, vóru vitni til ein syrgiligan tilburð, har
ein av okkara fjallmonnum datt oman og fekk stóran skaða. Ringt var eftir hjálp, og løtu seinri kom
tyrlan við sínari manning og manning frá Vestmanna Sløkkiliði. Vit mettu, at tyrlan hevði ongan
møguleika at fáa mannin upp, meðan hon var á flogið, men har tóku vit dyggiliga feil. Flogskipararnir
gjørdu eitt megnar bragd við at halda tyrluni millum tveir brattar skráar, har sera lítið pláss var, fyri
síðan at lora børuna og teirra mann niður, so skaddi fjallmaðurin kundi verða heysaður upp og síðani
fluttur á Landssjúkrahúsið, sigur Pauli T. Petersen, borgarstjóri í Vestmanna, sum eisini var við á fjalli
henda dagin.
Fjallmanningin er sum vera mann fegin, at alt spældi so væl av, og eru takksamir fyri ta hjálp, sum
tyrlumanningin veitti.
- Tøkk til tykkum, ið hjálptu til, og ein innilig tøkk til tyrlumanningina, sigur Pauli T. Petersen
In.fo
--Vilmund Jacobsen 07.10.2013 (19:06)
Kenna einki til hall
Í fleiri ár hevur verið ført fram, at raksturin hjá føroyska heimaflotanum hongur ikki saman. Flestu
skipabólkar, sum royna eftir botnfiski í føroyskum sjógvi, geva hall.
Soleiðis hevur gongdin eisini verið, tá øll skip í hvørjum skipabólki sær verða tald saman undir einum.
Tá grannskoðaravirkið Januar herfyri hevði sína framløgu um gongdina í fiskiskipaflotanum, var søgan
um línuflotan lík henni, sum hon hevur verið tey seinnu árini.
- Línuskipini hava framhaldandi havt nøkur vánalig ár, og fíggjarstøðan hjá hesum skipabólki er ikki
nøktandi.
Lagt verður aftrat, at verandi gongd kann ikki halda fram, og væntandi er, at skipatalið í hesum bólki
fer at lækka enn meira, um viðurskiftini ikki broytast.
Soleiðis er myndin, tá øll línuskip verða tikin undir einum.
Líggjas Johannesen, skipari á Klakki, sigur, at hjá teimum hevur tað hinvegin verið undantakið, at
raksturin ikki hevur hingið saman, tá árið er lokið.
- Eg haldi meg minnast eitt ár av 20, at vit ikki fingu samanhang í raksturin, sigur skiparin á Klakki.
Hann heldur, at ymiskar orsøkir eru til, at gongdin hjá línuflotanum er so misjøvn, har summi skip
hava ilt við at fáa samanhang í, meðan onnur klára seg rímiliga væl.
Tað eru brøðurnir, Líggjas og Bethuel Johannesen, sum skiftast um at føra Klakk. Teir eru á brúnni
tveir túrar hvør í senn.
In.fo
--Leita eftir trimum monnum í Norðsjónum
Mánadagur 7. oktober 2013 - 11:50
Tríggir mans eru saknaðir eftir at tvey skip stoyttu saman í Norðsjónum í nátt. Tað skrivar
tíðindastovan, NTB.

Samanstoyturin hendi klokkan 2.30, tá skipið Maria, sum var áveg út á ein boripall 40 kilometrar frá
Den Helder í Niðurlondum, stoytti saman við trolaran Texel 68.
Maria sakk eftir samanstoytin, og tveir av manningini blivu bjargaðir. Manningin taldi fimm mans, og
hinir tríggir eru framvegis saknaðir.
Leita verður í økinum eftir teimum trimum monnunum.
Orsøkin til samanstoytin er ókend, og tjóðaskapurin hjá teimum saknaðu monnunum er eisini
ókendur.
Portal.fo
--Reyði Krossur: 18 mió savnaðar inn til Sýria Mánadagur 7. oktober 2013 - 17:51
DANMARK: Omanfyri 18 milliónir krónur.
Tað var úrslitið sum í gjár varð savnað inn kring alt Danmark, tá Reyði Krossur skipaði fyri síni árligu
landsinnsavning.
Upphæddin er heldur størri enn við landsinnsavningina í fjør, tá inn komu slakar 18 milliónir krónur.
- Vit hava enn einaferð víst, at vit í Danmark hugsa út um okkara egna landamark, sigur aðalskrivarin í
Dansk Røde Kors, Anders Ladekarl.
Peningurin verður nýttur til neyðhjálpararbeiði í Sýria.
Portal.fo
--Lønardeildin um niðurskurð: Útgoldið av órøttum Mánadagur 7. oktober 2013 - 21:00
- Tað er komið okkum til kunningar, at henda viðbót er útgoldin, tað halda vit ikki er rætt, og tí hava
vit rættað mistakið.
Tað er í grundini tað, sum Snorri Fjalsbak, leiðari á Lønardeildini í Fíggjarmálaráðnum, er sinnaður til
at siga um málið um at lækka lønina hjá leiðandi sjúkrarøktarfrøðingum við 2.000 krónum.
Útyvir tað hevur hann bara ta viðmerking, at Lønardeildin kemur ikki við fleiri viðmerkingum meðan
málið koyrir í Gerðarrættinum.
Málið snýr seg um, at leiðandi sjúkrarøktarfrøðingar, fyrst á sjúkrahúsunum, síðan í
Almannaverkinum og nú til seinast millum annað á røktarheimum hava fingið boð frá Lønardeildini
um, at løn teirra lækkar við 2.000 krónum um mánaðin.
Orsøkin er, at leiðandi sjúkrarøktarfrøðingarnir, sambært Lønardeildini, hava fingið millum 1.200 og
2.000 krónur ov nógv í løn.
Lønin er samansett av einari grundløn, sum av knýtt at, hvar viðkomandi leiðandi
sjúkrarøktarfrøðingur arbeiðir, einari leiðaraviðbót uppá 3.800 krónur og einari viðbót , sum liggur
millum 1.200 og 2.000 krónur, sum er fyri at hava nomið sær eyka leiðaraførleikar – t.d. við einum
diplomleiðaraskeiði frá Handilsskúlanum.
Tað er henda viðbótin, sum sambært Lønardeildini er útgoldin síðan 2002, sum nú verður strikað við
einum høggi.
Men Portal.fo hevur tosað við leiðara, sum hevur fingið viðbótina síðan 1988. Er tá rímiligt – í 2013 –
at strika hana?
- Hatta seinasta havi eg ongar viðmerkingar til, men tað er komið okkum til kunningar, at leiðarar
hava fingið hasa viðbótina, í nógv fleiri ár enn aftur til 2002, viðurkennir Snorri Fjalsbak.
Portal.fo
--Nevndin í Tjaldri var ikki samd Mánadagur 7. oktober 2013 - 15:33
Tað kom dátt við hjá hondbóltsáhugaðum føroyingum, og nógv stóðu spyrjandi, tá Tjaldur
leygarkvøldið boðaði frá, at alt virksemið í felagnum varð niðurlagt alt fyri eitt. Og nú fyrrverandi
formaðurin í Tjaldri, Andrias Jacobsen, váttar í dag, at tað ikki var ein samd nevnd, sum kom til ta
niðurstøðuna.

- Vit atkvøddu um tað, og meiriluti var so fyri at taka stigið og steðga virkseminum, sigur Andrias
Jacobsen við Portalin. Samstundis legði øll nevndin frá sær.
Í løtuni er støðan so tann, at felagið er til enn, men tað hevur onga nevnd. Hvat nú fer at henda, er ilt
at siga, men Andrias Jacobsen væntar, at næsta stig verður at kalla inn til eykaaðalfund, har støða
skal takast til framtíðina hjá hondbóltsfelagnum Tjaldur. Og um einki heilt óvæntað hendir, verða øll
liðini hjá Tjaldri tikin úr landskappingini.
Trupulleikin, sum longu er lýstur fleiri ferðir, er, at Tjaldur ikki metti seg hava nóg góðar
hallarumstøður til at reka sítt ítróttaliga virksemi. Høllin í Runavík er ikki tøk, men Tjaldur hevur havt
fimleikahøllina í skúlanum í Søldarfirði at venja í og hevur eisini kunnað brúkt fimleikahøllina á
Toftum (nógv toftabørn hava eisini vant hondbólt við Tjaldri), og so var meiningin, at ítróttahøllin á
Skála eisini skuldi brúkast. Men so langt kom tað ongantíð.
Fólk lupu frá
Kortini eru mong, sum halda, at tað var eitt rættiliga drastiskt stig at taka at niðurleggja alt virksemið í
felagnum.
- Tá fólk í felagnum byrjaðu at leypa frá, bleiv skjótt greitt, at tað ikki bar til at halda fram, sigur
Andrias Jacobsen.
Hann sigur, at fleiri venjarar og hjalparfólk annars søgdu seg ikki kunna arbeiða undir verandi
umstøðunum, og tí bleiv tað ov tungt at halda fram.
Runavíkar kommuna gav fyrr í ár Tjaldri boð um, at felagið kundi fáa 26,5 tímar í høllini á Skála at býta
við StÍF, og kommunan heitti á feløgini um at finna eina semju sínámillum um hetta. Men tann
semjan kom ongantíð.
Andrias Jacobsen sigur, at Tjaldur ongantíð tosaði við StÍF um hetta.
Men hví gjørdu tit ikki tað? Hevði tað ikki borið til at funnið eina loysn?
- Fyri okkum var tað fullkomiliga ónøktandi at skula deila venjingartímar við StÍF, so tað kom ikki upp
á tal. Satt at siga bóðu vit ikki um so nógv. Ein dagur um vikuna, til dømis ein týsdag, hevði verið nóg
mikið hjá okkum, sigur Andrias Jacobsen.
Spurningurin er so, um tað hevði borið til at fingið nakrar tímar aðrastaðni, til dømis í høllini á
Kambsdali, men tað dugir Andrias Jacobsen ikki at siga, tí Tjaldur hevur ikki roynt tann møguleikan.
Hvør sín kommuna
Støðan er eitt sindur løgin, tí høllin á Skála er í Runavíkar kommunu, men StÍF, sum hevur brúkt
høllina síðani hon varð bygd, og sum er einasta heimalið í høllini á Skála, er ikki í Runavíkar
kommunu.
Andrias Jacobsen skilir væl, at StÍF hevur ”søgulig rættindi” til høllina á Skála, og hann leggur dent á,
at tað í Tjaldri ikki er nakar illvilji av nøkrum slag móti StÍF. Ónøgdin er vend móti Runavíkar
kommunu.
- Fyri at siga sum er, so hevur kommunan ikki torað at nortið við tímarnar hjá StÍF á Skála, sigur
Andrias Jacobsen.
Tað hevur ljóðað, at fíggjarstøðan í Tjaldri er vánalig, og at tað er ein orsøk til, at nevndin nú hevur
valt at kasta frá sær. Sostatt skuldu vantandi hallartímarnir bert vera ein undanførsla fyri, at felagið
onga fíggjarliga framtíð hevur. Men hesum afturvísir Andrias Jacobsen avgjørdur.
- Nei, tað er tað ikki. Tað er rætt, at felagið er ikki væl fyri, men tað er ikki katastrofalt, og tað klárar
gerandisdagin, sigur fyrrverandi formaðurin og vísir eisini á, at felagið hevur tikið liðið úr bestu
kvinnudeildini, so tann útreiðslan ikki er eftir.
Átti at borið til
Sølvi Reinert Hansen, mentanarleiðari hjá Runavíkar kommunu, hevur havt málið viðvíkjandi
hallartímunum hjá Tjaldri um hendi. Hann sigur, at tað longu í vár bleiv lagt upp til at kanna aðrar
hallarmøguleikar, og at hetta var loysnin, kommunan hevði.
Mentanarleiðarin hevur sjálvur verið nógv virkin í ítrótti, og hann heldur, at tað átti at borið til at
fingið nakað burtur úr at verið felags um høllina á Skála.
- Eg havi sjálvur verið venjari hjá yngri fótbóltsliðum, har tað onkuntíð hava verið upp í seks lið á
vøllinum ísenn, og tað bar til. Hjá teimum ungu snýr tað seg ikki bara um at vinna, men eisini um at
mennast, og eg haldi, at ítróttaliga kundu tey eisini fingið nógv burtur úr at verið saman við øðrum og
vant saman við teimum, sigur Sølvi Reinert Hansen.
Hann dugir ikki at siga, hvat skal henda nú, og vísir á, at nú felagið onga nevnd hevur, er eingin at

samráðast við, og at kommunan ikki kann gera so nógv meir beint nú.
- Men tilboðið um teir 26,5 tímarnar á Skála og høllina í Søldarfirði stendur við, sigur Sølvi Reinert
Hansen.
Portal.fo
--Føroysk partabrøv

Last

+/-

%

Atlantic Airways (ICL)

164,50 0,00

0,00

Atlantic Airways (COP)

159,00 0,00

0,00

Atlantic Petroleum (ICL)

155,00 0,00

0,00

Atlantic Petroleum (COP)

146,50 1,00

0,68

Bakkafrost (OSL)

75,51 0,69

0,92

BankNordik (ICL)

110,00 0,00

0,00

BankNordik (COP)

133,00 -0,50 -0,37

Faroe Petroleum (LSE)

10,83 0,09

0,82

Vmf.fo
--Valutanavn

Nationalbankens
middelkurs

Australske dollar

517,28

Bulgarske leva

381,41

Brasilianske real

247,64

Canadiske dollar

532,46

Schweizerfranc

608,36

Kinesiske renminbi.yuan

89,82

Tjekkiske koruna

29,240

Euro

745,97

Britiske pund

884,16

Hong Kong dollar

70,88

Kroatiske kuna

97,83

Ungarske forint

2,5220

Israelske new shekel

155,00

Indiske rupees

8,8900

Japanske yen

5,6745

Litauiske litas

216,05

Lettiske lat
Norske kroner

1061,43
91,79

Newzealandske dollar

455,03

Polske zloty

177,82

Russiske rubel

17,030

Svenske kroner

85,33

Singapore dollar

440,52

Thailandske baht

17,510

Tyrkiske lira

275,40

US dollar

549,64

Sydafrikanske rand

54,790

--Andlát
Herluf Olsen, Sørvágur, andaðist hósdagin 3. oktober.
Meinhard Mikkelsen, Skála andaðist sunnumorgunin á Eysturoyar Røktar- og Ellisheimi, 84 ára gamal.
Alma Petersen, fødd Heinesen, Tórshavn andaðist 6. oktober á Landssjúkrahúsinum, 67 ára gomul.
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