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Fyrispurningur eftir Tingskipanini § 52a
Fyrispurningur um broyttu ferðaætlanina hjá Smyrli, settur landsstýrismanninum
í samferðslumálum, Heðin Mortensen (at svara skrivliga eftir TS § 52a)
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Hvør er orsøkin til politisku avgerðina um at lata Smyril sigla ein túr minni enn
vanligt Jóansøkuvikuskiftið?
Hvussu verjir politiski myndugleikin avgerð sína um at taka túrin sunnumorgunin
23. juni frá suðringum, og harvið forða ferðslumøguleikum hjá teimum, ið t.d.
skuldu av landinum?
Fer politiski myndugleikin at rinda teimum, sum komu illa fyri av broytingini, tað
hendan broyting kostaði teimum (smb. við tað, ið flogfeløg noyðast at gjalda fyri
seinkaðar ferðir v.m.).
Metir politiski myndugleikin, at tað, ið gjørt varð móti suðringum um vikuskiftið,
bøtir um umstøður teirra at búleikast í oynni?

Viðmerkingar:
Fyrst í mei vóru allir politisku flokkarnir umboðaðir á stevnu í Salt á Tvøroyri, har
høvuðsevnið var, hvussu vit kunnu veita íbúgvunum í Suðri somu sømdir, sum í restini
av landinum. Hetta fyri at bøta um møguleikarnar fyri livilíkindum í hesi vøkru oyggj
okkara.
Høvuðsniðurstøðan varð, at vit mugu finna og taka burtur allar forðingar og geva oynni
og teimum, sum har búgva, somu møguleikar, sum restin av føroyingum dagliga njóta.
Árliga jóansøkustevnan varð í ár hildin á Tvøroyri. Eins og vanligt leitaðu fólk í hópatali
sær til Suðriar, heili 1800 ferðafólk segðist Smyril at flyta bara fríggjadag og
leygarmorgun. So hendir tað margháttliga, at ístaðin fyri at seta eykatúr inn á leiðina,
fyri at lætta um hjá gestum og fastbúgvandi, so verður ein heilur túrur tikin burtur. Og
her var ikki talan um nakran hissini túr, men morguntúrin av oynni sunnumorgun, sum
jú er álitið hjá teimum suðringum, sum skulu av landinum hendan dagin.
Útisiglarar, fólk, sum starvast í øðrum londum og slík, sum í øðrum ørindum skuldu av
oynni sunnumorgunin, hesi høvdu ongan annan møguleika enn at bróta jóansøkuhaldið
av, halda av oynni leygarkvøldið, finna sær innivist norðanfjørðs, ella útseta ferðina við
tí kostnaði, tað kann bera við sær.
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