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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 06. februar 2014 
 
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Eyðfinn Debes, Martin í 

Nesi, Niels J. Thomsen og Jóhan Eli Poulsen.  

Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – hetta kemur inn sum mál nr. 8. 

 

Fundurin varð settur kl. 17.10. 

 

1. Umsókn um stuðul frá MENT til at skipa fyri mentanardøgum í Sumba. 

Samtykt varð ikki at stuðla hesum tiltaki. Jóhan Eli Poulsen atkvøddi blankt. 

 

2.   Umsókn um stuðul til Tvøroyrar Fimleikafelag árini 2014 og 2015. 

Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 5.000,-.   

       

3.   Umsókn um stuðul til landsumfatandi barnabókatiltak. 

Í sambandi við barna- og ungdómsbókatiltak, ið ætlanin er at skipa fyri í viku 14, verður søkt 

um stuðul. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla. 

 

4.   Umsókn um stuðul til bókaútgávu frá LGBT Føroyar. 

      Samtykt varð ikki at stuðla útgávuni. 

 

5.   Val av umboði í upptøkunevndina fyri sambýli, ellis- og røktarheim í øki 5. 

Vísandi til kunngerð nr. 122 frá 29. oktober 2013 um røktarheim og eldrasambýli, kunnu kom-

munurnar velja upp til fýra umboð íalt í upptøkunevndina. Samtykt varð einmælt at velja 

Sóleyð Nielsen, sjúkrarøktarfrøðing sum eitt av umboðum kommununnar í øki 5. 

 

6.   Val av tveimum umboðum í arbeiðsbólk til fyrireiking av at yvirtaka eldraøkið. 

Her er talan um ein arbeiðsbólk, ið er samansettur av tveimum umboðum úr hvørjari kommu-

nu í øki 5. Samtykt varð at velja Eyðrit A. Næs Olsen og Conny Poulsen at umboða Hvalbiar 

Kommunu í arbeiðsbólkinum. 

 

7.   Grannastevna. 

      Fráboðan er komin frá sýslumanninum um, at grannastevnur framyvir bert verða hildnar tá  

      mál eru at viðgera. Samtykt varð at siga frá, at Hvalbiar Kommuna mælir til, at grannastevna  

      framhaldandi verður hildin á hvørjum ári. 

 

8.   Umsókn um stuðul til framleiðslu av sendingini ”Spískamarið”. 

Samtykt varð einmælt at stuðla sendingini við kr. 5.000,-. Hvalbiar Kommuna loyvir sær at seta 

fram ynski um, at Lítli Dímun verður tikin við í sendingini.  
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9.   Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund. 

      Tekniska nevnd: 

 Skriv um møguleikan at seta eina høll vesturi í Grótbrotinum. 

 Áheitan frá 10 sandvíkingum um at fáa gravimaskinu at flyta sand oman frá sandgørðunum. 

    

      Vega- og havnanevnd: 

 Skriv frá borgara viðv. vegi omanfyri jarðarstykkið matr. nr. 125a. 

 Dagførd frágreiðing og kostnaðarmeting frá DHI viðv. Hamranesi. 

 

Trivnaðarnevnd: 

 Skriv um høvuðsreingerð á Sambýlinum. 

 Skriv viðv. barnagarði. 

 

10. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

 Uppsetan av høll í Grótbrotinum: Samtykt varð at boða frá, at Hvalbiar Kommuna ikki hevur 

heimild at geva loyvi sambært leigusáttmálanum við Suðuri í Haga. Tekniska nevnd kannar 

møguleikan fyri at vísa á eitt øki til komandi fund. 

 Viðv. sandgørðunum í Sandvík: Samtykt varð, at gravmaskinan fer á staðið og ger arbeiðið. 

 SEV - Moldgoymslan: Í sambandi við, at SEV fer at grava liðugt vestur frá viðarlundini í 

Trongisvági, hava teir spurt um loyvi at koyra mold til moldgoymsluna norðanfyri Hvalbiar-

tunnilin. Samtykt varð at geva loyvi, treytað av, at økið verður slættað aftur.  

 

      Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

 Høvuðsreingerð á Sambýlinum: Samtykt varð eftir tilmæli frá Trivnaðarnevndini, at 

Sambýlið verður gjørt reint á hvørjum ári. 

 Skriv viðv. barnagarði: Talið á børnum í barnaansing er í løtuni umleið 50 børn, íroknað 

frítíðarskúla. Mett verður sostatt, at tørvurin er umleið 60 børn. Samtykt er, at barna-

garðurin skal liggja niðanfyri skúlan á stykkinum hjá Dánjal West.  

 

Fíggjarnevndin: (framløga Trúgvi Gudmundarson): 

 Bygging av barnagarði: Nevndin hevur havt fund um bygging av barnagarði - mælt verður til 

at byggja ein barnagarð, sum í mesta lagi kemur at kosta 6 milliónir aftrat teimum kr. 

600.000,-, ið játtaðar eru á fíggjarlógini í ár.  

 

11. Ikki alment mál. 
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Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.30 

 

Trúgvi Gudmundarson       Rúni Thomsen Magni Bertholdsen             Eyðfinn Debes

  

              Martin í Nesi                    Niels J. Thomsen                         Jóhan Eli Poulsen                


