
Til  

Vinnunevnd Løgtingsins Vágur, hin 5. apríl 2020  

Góðan dagin,  

Við hesum skrivi ynskja vit at varpa ljós á tær forðingar, sum eg og maður mín standa við í hesum 
covid-19 tíðum, har vit eru í ferð við at byrja egna fyritøku innan ferðavinnuna .  

Í 2019 tóku vit eina lívsbroytandi avgerð, har vit valdi lívið í Keypmannahavn frá og flutti við okkara 
synum til Vágs at búgva og byrja okkara egna virksemi. Vit stovnaði smápartafelag, keypti eini gomul 
herskabshús og fóru so í holt við at umvæla húsini. Vit keypti húsini fyri 880.000 kr og hava hartil 
brúkt yvir 2.000.000 kr til umvæling við tí endamálinum, at gera eitt eksklusivt B&B og eina café.  

Fyrstu gestirnar skuldi koma 13. apríl og café'in skuldi opna vikuskifti aftaná. Vit hava mist allar 
bókingar fram til síðst í august (higartil). Orsaka av at okkara børn mugu vera heima, og vegna 
fíggjarligan vága, stendur neyðuna umvælingin av húsinum so at siga í stað.  

Tað sum ger okkum eyka sárbaran, er okkara val at gera hesa íløguna í Vági. Vit eru í einari bygd har 
uml. 1300 fólk búgva og ein minimalur partur av ferðafólkum vitjar. Tískil eru inntøkur hendan partin 
av árinum og um summarið avgerandi fyri, at vit kunnu halda lív í okkara dreymum.  

Mánaðirnir har ímillum eru sera tungir, og tá má ein líta á eitt gott summar, sum kann geva luft undir 
veingirnar til tey tungu kvartalini. Nú standa vit í tí støðu, har vit ivast, um vit yvirhøvur sleppa á flog.  

Fyri at geva tykkum eitt stutt yvirlit, so er hetta okkara fastur kostnaður pr. mánaða :  

El og olja: kr.  3.060,-  

Trygging: kr.  1.333,- 

Lán: kr. 13.960,-  

Bókingarskipan: kr.      450,- 

Tel./Internet: kr.      950,-  

Við hesum liggja vit við einum halli á smáar 20 túsund krónur um mánaðin, og hartil missa vit eisini 
alla inntøku, sum skal hjálpa okkum at fíggja teir tyngri mánaðirnar.  

Tað er gott og framskykt, at tit hjálpa vinnulívinum, men vit detta tíverri niður millum av tí eini orsøk, 
at vit ikki hava ein roknskap at vísa á, men hava tó fastar kostnaðir, mistar bókingar og rakstrarætlan 
sum prógv. Sum tit vita er tað hart at byrja egið virksemi, har tað tekur tíð at etablera seg og at fáa 
rakstraryvirskot. Tí veruleikin er tann, at tað sum hevur møguleika at gerast ein sólskinssøga, eitt 
jaligt ískoyti til Vágsbygd og til eina niðurprioteraða ferðavinnu í Suðuroy, kann ístaðin enda við 
einium tómum húsum við 6 kømurum við baðirúmi og eini familiu, sum er farin á húsagang, tí vit 
ongan roknskap kunnu vísa á.  

Vónandi skilja tit okkara sváru og sárbaru støðu og finna fram ein nøktandi hjálparpakka. 

Virðisliga, 

Sp/f Brim B&B                                                                    Miriam Jannit Norðberg, stjóri.  

                                                                                             Tlf: 787876 

 


