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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 09. mars 2015 
 

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 á skránna sum mál nr. 10. 

 

Fundurin varð settur kl. 17.30. 

 

1.   Umsókn um stuðul frá Rørslufelagnum Hvistan. 

Felagið søkir um stuðul til m.a. at skipa fyri rørslutiltøkum í bygdunum í Suðuroynni. Samtykt 

varð ikki at stuðla. 

 

2.   Umsókn um stuðul til kanningarverkætlan frá Barnabata. 

Søkt verður um stuðul til verkætlanina ”Tú hevur rætt”, ið er ein landsumfatandi barnarættind-

akanning. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla. 

 

3.   Umsókn um stuðul til verkætlan frá næmingum á Tøknibreytini á Tekniska skúla í Klaksvík. 

Samtykt varð einmælt ikki at stuðla . 

 

4.   Umsókn um stuðul til 1 ára útbúgving sum smábarnakonsulent. 

      Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum. 

 

5.   Umsókn um stuðul til námsferð til Fraklands frá trimum næmingum. 

Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 500,- pr. næming. 

 

6.   Val av limi í kommunu-, løgtings- og fólkatingsvalnevndina í Sandvík. 

Áki Bertholdsen hevur heitt á bygdarráðið um at velja annan lim í hansara stað. Samtykt varð at 

velja Richard á Hólum sum fastan lim og Emmy Klettheyggj sum varalim í valnevndina í Sandvík.  

 

7.   Til ummælis – sundurbýti av matr. nr. 14a til samanlegging við matr. 11a. 

Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 14a til samanlegging við matr. nr. 39a varð viðmælt á 

seinasta bygdarráðsfundi tann 09.02.2015. Søkt verður nú um, at uttangarðsjørðin matr. nr. 14a 

verður løgd saman við matr. nr. 11a ístaðin. Samtykt varð einmælt at viðmæla hesari broyting. 

 

8.   Skriv frá Trúgva Gudmundarson viðv. Sandvíkar skúla. 

Trúgvi mælir bygdarráðnum til at leiga Sandvíkar skúla, sum hevur staðið tómur í fleiri ár, út til 

t.d. seturskúla. Samtykt varð at kanna málið nærri til komandi fund. 

 

9.   Skriv frá Tvøroyrar Kommunu viðv. gjaldi til Koda. 
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Viðv. gjaldi til Koda, verður mælt til, at kommunurnar í Suðuroynni gera eina felags avtalu um 

gjaldið framyvir. Samtykt varð ikki at verða við í einari felags avtalu hesum viðvíkjandi. 

 

10. Fyrsta viðgerð av kommunustýrisskipan fyri Hvalbiar Kommunu. 

Samtykt varð at útseta 1. viðgerð av málinum til komandi fund. 

   

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

a) Tekniska nevnd:  Skriv frá borgarum viðv. á. 

b) -   Skriv frá Vatnsýnisnevndini í Hvalba. 

c) Trivnaðarnevnd: Skriv frá Hv. skúla viðv. keypi av hillum. 

d) -   Skriv frá Hv. skúla viðv. keypi/leigu av tóli. 

 

12. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

 

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

 Skriv frá borgarum: 

Málið er viðgjørt fyrr, har Vatnsýnisnevndin hevur verið á staðnum og mælti til at leggja rør í 

ánna og tyrva omaná. Samtykt varð einmælt at fylgja hesum tilmæli frá Vatnsýnisnevndini og 

fáa arbeiðið gjørt. 

 Skriv frá Vatnsýnisnevndini í Hvalba: 

Samtykt varð at loysa trupulleikan við at seta eina rist í.  

 Brandpostar í Sandvík: 

Samtykt varð at seta upp nýggjar brandpostar og at loysa trupulleikan við vatni til hesar. 

 

      Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

 Viðv. vegnum á Hólum: 

Eyðfinn kunnaði um, gongd er í málinum at finna eina loysn viðv. vegnum á Hólum. 

   

            Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

 Skriv frá Hvalbiar skúla viðv. keypi av hillum: 

Samtykt varð einmælt at geva loyvi til at keypa hillarnar. 

 Skriv frá Hvalbiar skúla viðv. keypi/leigu av tóli: 

Samtykt varð einmælt at keypa tólið. 

 

13. Ikki alment mál. 

Málið varð tikið av skrá. 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.15                


