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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna 

 
Dagfesting:  25.01.2016  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Trúgvi Gudmundarson 

Rúni Thomsen 

Magni Bertholdsen 

Eyðfinn Debes 

Martin í Nesi 

Niels J. Thomsen 

Jóhan Eli Poulsen 

Ikki møtt:   

 

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

1.   Umsókn um stuðul til prenting av ”Eftirskúlin nr. 10”. 

Samtykt varð aftaná viðgerð av máli nr. 4 at stuðla blaðnum við kr. 10.000,-. 

 

2.   Umsókn um stuðul við keyp av bókini ”Ættin við Neyst í Hvalba”. 

Aftaná at ættarstevna varð hildin í 2008, tóku fyrireikararnir stig til at varðveita minnið um for-

fedrarnar við at geva alt tilfarið út í bók. Kostnaðurin av bókini er kr. 250,-. Samtykt varð at 

stuðla við at keypa 10 eintøk av bókini.   

 

3.   Umsókn um stuðul til leiguútreiðslur í sambandi við Undirhúsið. 

Søkt verður um stuðul til Undirhúsið, ið er opið alment hvønn leygarmorgun. Samtykt varð at 

stuðla tiltakinum við kr. 1.500,- um mánaðin, so leingi virksemið heldur fram. 

 

4.   Eftirskúlin – 2 skriv.   

Samtykt varð einmælt, at bygdarráðið í Hvalba biður nevndina fyri eftirskúlan og landsstýris-

kvinnuna Rigmor Dam um ein fund fyri at fáa málið lýst nærri. 

 

5.   Umsókn um hýruvognsloyvi í Hvalba frá Jacob Leo Joensen. 

Søkt verður um hýruvognsloyvi í Hvalbiar Kommunu. Umsóknin verður viðgjørd eftir Kunngerð 

nr. 33 frá 30. mars 1983 um eina standard hýruvognsreglugerð, sum broytt við Kunngerð nr. 

139 frá 7. desember 1990. Samtykt varð at játta hýruvognsloyvi, treytað av, at øll onnur loyvi 

eru í lagi hjá umsøkjaranum.   



 
 

2 
 

 

6.   Skriv frá Niels J. Thomsen um ymisk viðurskifti. 

 Viðv. vatni í Mýrunum v.m. 

Samtykt varð at heita á Vatnsýnisnevndina um at kanna málið. 

 

 Viðv. brúk av peningi hjá kommununi. 

Bygdarráðið tók einmælt undir við, at peningur ikki verður brúktur, uttan at hetta er sam-

tykt á kommunustýrisfundi. 

 

 Viðv. burturbeining av útgrevstri v.m. 

Samtykt varð, at Tekniska nevnd tekur stig til at fáa gjørt eina reglugerð fyri moldgoymslu-

na og fyri ruskplássini, serliga við atliti til arbeiðstakarar. 

 

7.   Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund. 

 

8.   Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

      

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

 Róland B. Joensen - tún: Tekniska nevnd hevur verið á staðnum saman við arbeiðsforman-

ninum. Samtykt varð at fáa arbeiðið gjørt. 

 Sóleyð og Niels Pauli Nielsen: Samtykt varð einmælt at staðfesta avgerðina frá fundinum 

16.11.2015.  

 Skriv frá Árna Olsen: Samtykt varð at útseta málið til komandi fund. 

(Magni luttók ikki í viðgerðini av næsta máli) 

 Umsókn byggiloyvi – Magni Bertholdsen: Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi til hjall 

sambært umsókn, givnum upplýsingum og tekningum, treytað av, at bygt verður sambært 

byggisamtyktini. 

       

      Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

 Hvalbiar søga – Jens Hákun Leo: Samtykt varð einmælt eftir tilmæli frá nevndini, at játta 

Jens Hákun samsýning í seks mánaðir aftrat til liðugtgerð av bókini. 

 Hv. skúli – umsókn borð og stólar: Søkt verður um loyvi at keypa 60 stólar og ein vogn við 

10 borðum til skúlan. Tilboð er komið frá Inventar Tænastuni á kr. 53.172,81. Samtykt varð 

einmælt at játta hesum. 

 Krambúðin á Hólum: Nevndin mælir til, at ljós og hiti verður lagt inn í húsið.  

 

Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

 Órudd á havnalagnum í Nesi: Gjørt verður vart við, at órudd liggur á havnalagnum í Nesi.  

Tær bláu slangurnar hevur kommunan yvirtikið frá Faroe Farming. Í sambandi við trol-
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reiðskapin, verður heitt á havnaumsjónarmannin Niels Arnfinn um at fáa kannað, um hesin 

verður brúktur aftur. Um ikki, verða stig tikin til at beina hetta burtur. 

 Skriv – portur á Nesvegi 46: Samtykt varð at geva loyvi at seta eitt portur fyri bilplássið 

oman móti vegnum á Nesvegi 46.  

 

Fíggjarnevnd (framløga Trúgvi Gudmundarson): 

 Lántøka upp til kr. 10 mió. kr.: Í sambandi við lántøku til fígging av dagstovni v.m., ið sam-

tykt varð á fundi tann 07.09.2015, mælir Fíggjarnevndin til at upptaka lánið nú, tá byggingin 

av álvara fer í gongd.   

 

       

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.15      

    

 

 

Trúgvi Gudmundarson  Rúni Thomsen Magni Bertholdsen 

 

 

Eyðfinn Debes Martin í Nesi  Niels J. Thomsen Jóhan Eli Poulsen            

 

              


