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Bygdarráðsfundur 
 
Hvalbiar Kommuna 
 
Dagfesting:  22.01.2018 kl. 17.30  Stytt gerðabók 
 
Á fundi:                                  Janus Thomsen 

Niels Jacob Thomsen 
Magni Bertholdsen 

  Niels Olaf Eyvindsson 
Eir J. Norðberg 
Gunnhild Mortensen 
Sten Spange Larsen   

 
Skrivari:  Janus Thomsen 
 

1. a)   Umsókn um stuðul til Víkingadagar í Hovi frá Hovs Fornminnafelag. 
    Einmælt samtykt at stuðla við kr. 2.000,- 
 

b) Umsókn um stuðul til framleiðslu av teknifilmum v.m. frá Róa Davidsen. 
Einmælt samtykt ikki at stuðla verkætlanini.  
 

c) Umsókn um stuðul til konsert, ið varpar ljós á felagsskapin KRIS. 
Eimælt samtykt, at fáa eina nærri frágreiðing í sambandi við tiltakið.  

 
d) Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Hvalbiar Sóknar Bygda- og Kolasavni. 

             Einmælt samtykt at stuðla við kr. 10.000,-.                  
 

e) Umsókn um stuðul frá Felagnum Føroysk Træseglskip í sambandi við tiltakið 
“Merkið 100 ár”. 

       Samtykt við 6 atkvøðum fyri at stuðla við kr. 3.000,-.  
 

2.  Umsókn um samanlegging og sundurbýti av matr. nr. 20a, Hvalba. 

        Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknin treytað av, at aðrir myndugleikar loyva      

 hesum.  
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3. Skriv frá Hagastýrinum fyri Prestfjall viðvíkjandi moldgoymsluni. 

                     Janus Thomsen og Niels Jacob Thomsen luttóku ikki í viðgerðini av hesum málinum. 

 

                     Samtykt var einmælt at fylgja uppskotinum frá Teknisku nevnd, um at taka ein fund við                 

                     hagastýrið. 

 

4. Rottutýning / grassláing – mál frá Teknisku nevnd. 
 
Tekniska nevnd kunnaði um nýggju kungerðina um rottutýning. 
 

5. Kloakkskipan / spillivatnsskipan. 
Einmælt samtykt at heita á  JAW v/H Waagstein og Eyðun Jespersen, um at taka sær av  
at fáa spillvatnið lagt út á sjógv  í Nesi í Hvalba  fyri mettu kostnaðarmeting, dagfest  tann 
10. nov. 2017. 
  

6. Renovasjón. 
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd, soleiðis at eitt kunnandi skriv verður sent 
út til hvønn borgara í sóknini og at upplatningartíðirnar fyri bingjuplássin Sandvík og 
Hvalba verða broyttar leygardag frá kl. 15 – 17. 
 

7. Beltimaskinan. 
Einmælt samtykt at bíða við at selja JCB beltimaskinuna inntil nýggja vatnleiðingin er 
løgd. Málið um at selja beltimaskinuna kann takast upp aftur seinni í ár. 
 

8. Skriv frá Sten Spange Larsen viðvíkjandi vegum v.m. í Sandvík. 
Einmælt samtykt gera arbeiðið liðugt viðvíkjandi lyktapelunum í Sandvík.  Vega- og 
havnanevndin hyggur uppá viðurskiftini, sum umfata teirra málsøki og koma síðani við 
einum tilmæli til bygdarráðið.  
 

9. Økið á bryggjuni í Nesi (við húsið hjá SNB). 
Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd. 
 

10. Ikki almenn mál. 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.50 
     
Janus Thomsen             Magni Bertholdsen              Niels J. Thomsen             Sten Spange Larsen 
                 Niels Olaf Eyvindsson Gunnhild Mortensen            Eir J. Norðberg     


