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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  21.06.2021  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Ronni Hammer 

  Eir J. Norðberg     

  Gunnhild Mortensen 

  Thorstein Thomsen 

  Martin í Nesi  

  Heri Norðberg (fyri Niels Olaf Eyvindsson) 

Ikki møtt:  Niels Olaf Eyvindsson 

    

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

1.   Skriv viðvíkjandi rulluportri.   

      Skriv frá Ronni Hammer um at seta rulluportur upp á Snæbjarnarvegi. 

      Tekniska nevnd 14.06.2021: 

      Nevndin vil vita kommununar støðu til hetta málið. Upplýst varð, at samlaði kostnaðurin fyri   

      rulluportur, mist vetrarbit v.m. verður í mesta lagi kr. 170.000,-. 

      Trivnaðarnevndin 16.06.2021: 

      Jaspur Vang, sýslumaður luttók á fundinum, har hann m.a. tosaði um lóggávuna innan økið.  

      Vega- og havnanevndin 25.05.2021: 

      Nevndin mælir til ikki at ganga hesum málinum á møti, men at ein heildarloysn verður funnin fyri 

      vetrarfriðing av allari sóknini. 

      Avgerð: 

      Atkvøtt varð um uppskotið hjá Ronni Hammer um rulluportur á Snæbjarnarvegi. Tríggjar atkvøð- 

      ur vóru fyri og er málið sostatt fallið.  

       

2.   Skriv viðvíkjandi vatnveiting í Hvalba.       

      Skriv frá Ronni Hammer við umbøn um loyvi at fara undir at fyrireika reinsiverk og brunn í Prest- 

      fjalli undir svinginum við gamla tunnilin. 

      Tekniska nevnd 14.06.2021: 

      Nevndin mælir til at fara í holt við at fáa loyvi v.m. uppá pláss til hesa verkætlan. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at beina málið aftur í Teknisku nevnd. 
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3.   Reglugerð fyri kirkjugarðarnar.  

      Eftir ynski frá gravarum og arbeiðsfólki í kirkjugørðunum, verður hetta mál tikið upp, tí teir hava 

      trupulleikar av prýðislutum v.m. á gravunum. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at beina málið í Teknisku nevnd, sum ger eitt uppskot til reglugerð fyri kirkju- 

      garðarnar í sóknini. 

 

4.   Innkomin tilboð uppá útbúnað til Roynhøllina. 

      Hans Olaf Hentza, húsavørður, hevur heintað inn tilboð uppá kuldaskáp og kaffimaskinur til  

      Roynhøllina. 

      Innkomið tilboð uppá kuldaskáp: 

      Elding:  UR600S kr.   8.785,00 u/MVG 

      Innkomin tilboð uppá kaffimaskinur: 

      Power Føroyar: B5     2x  5l: kr. 17.800,00 u/MVG 

      Power Føroyar: B10   2x10l: kr. 19.800,00 u/MVG 

      Elding:  B5     2x   5l: kr. 15.799,00 u/MVG 

      Elding:  B10   2x10l: kr. 18.579,00 u/MVG 

      Trivnaðarnevndin 16.06.2021: 

      Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Elding uppá kuldaskáp og ta stóru kaffimaskinuna, 

      íalt kr. 27.364,00 u/MVG. 

      Fíggjarnevndin 21.06.2021: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at taka av tilboðnum frá Elding uppá kuldaskáp og ta stóru 

      kaffimaskinuna B10, íalt kr. 27.364,00 u/MVG.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð við seks atkvøðum fyri at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini.  

 

5.   Ikki almenn mál.   

    

       

 

 

      Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.00 

 
 
      Janus Thomsen                          Ronni Hammer  Eir J. Norðberg                    
       
 
      Gunnhild Mortensen           Thorstein Thomsen                 Martin í Nesi Heri Norðberg 


