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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 19. oktober 2015 
 

Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Eyðfinn Debes, Martin í 

Nesi og Niels J. Thomsen. Jóhan Eli Poulsen var ikki heima.  

 

Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat - hetta varð játtað og kemur á skránna sum mál 

nr. 9 

 

Fundurin varð settur kl. 17.30. 

 

1.   Umsókn um stuðul frá TB Flogbólti. 

Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 3.000,-. 

 

2.   Umsókn um stuðul til lýsingar tiltak frá Tannlæknafelagnum. 

Søkt verður um stuðul til eitt lýsingar tiltak, ið varpar ljós á møguleikan hjá ungum millum 18 

og 23 ár at fáa fríar kanningar. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla tiltakinum, tá mett verður, 

at kommunurnar ongar skyldur hava í hesum sambandi.   

 

3.   Umsókn um stuðul frá bygdarhúsinum Ranhøll. 

Felagið søkir um stuðul til keyp av uppvaskimaskinu og køliskápi. Samtykt varð einmælt at siga 

frá, at kommunan er sinnað at stuðla, men vil fegin hava upplýst kostnaðin á hesum.  

 

4.   Umsókn um stuðul við keyp av bókini Miðnámsrit 2015. 

Samtykt varð einmælt ikki at keypa bókina. 

 

5.   Umsókn um stuðul við keyp av jólakalendarum frá Lions Club Suðuroy. 

Ágóðin av jólakalendaranum 2015 er ætlaður sum stuðul til vælgerandi endamál í Suðuroynni. 

Samtykt varð einmælt at stuðla við keyp av 160 kalendarum. 

 

6.   Skriv frá Tvøroyrar Kommunu um kunningarstarv í kommununi. 

Samtykt varð einmælt at svara, at Hvalbiar Kommuna ikki hevur áhuga í hesum. 

  

7.   Tilboð frá ANSNI um vaktarhald við Hvalbiar skúla og kommunuskrivstovuna. 

Fimm atkvøður vóru ímóti og ein fyri hesum. Samtykt varð sostatt ikki at taka av tilboðnum um 

vaktarhald. 

 

8.   Umsóknir um hýruvognsloyvi frá Maritu Poulsen og Bjarki Túná Fjørdal. 

Marita A. Poulsen og Bjarki Túná Fjørdal hava søkt um at fáa hýruvognsloyvi í Hvalba. 

Umsóknirnar verða viðgjørdar eftir Kunngerð nr. 33 frá 30. mars 1983 um eina standard hýru-
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vognsreglugerð, sum broytt við Kunngerð nr. 139 frá 7. desember 1990. Samtykt varð einmælt 

at játta hýruvognsloyvi í báðum førum, treytað av, at øll onnur loyvi eru í lagi hjá umsøkja-

runum.   

 

9.   Umsókn um sundurbýti og samanlegging av matr. nr. 20b, Hvalba. 

Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknunum. 

 

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

      Tekniska nevnd: 

a) Skriv frá borgara viðv. flytan av elsteyra. 

b) Umsókn um byggiloyvi til dagstovn á matr. nr. 145a. 

 

      Trivnaðarnevnd: 

a) Skriv frá Hvalbiar skúla viðvíkjandi modnaroyki í skúlanum. 

b) Tilboð frá P/F Leif Mohr uppá vatnkølara til Hvalbiar skúla. 

c) Skriv frá Hvalbiar skúla viðv. nýggjum farteldum. 

 

      Vega- og havnanevnd: 

a) Uppskot til havnareglugerð fyri Hvalbiar havn. 

b) Uppskot til skeyti viðv. keypi av umleið 200 m2 uttangarðslendi frá Hagastýrinum fyri haga-

partin Fjórðingur. 

 

Fíggjarnevnd: 

a) Sáttmálin við Tvøroyrar Kommunu um Sosiala samstarvið. 

b) Roynhøllin – uppskot til skeyti. 

c) Fíggjarlógin 2016 – til umrøðu. 

 

11. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

       

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

a) Meiriluti var fyri at halda fast við avgerðina um ikki at flyta elsteyran. Kommunan vil hinve-

gin seta endurskin á elsteyran, um hetta kann betra um umstøðurnar. 

b) Byggiloyv til dagstovn matr. nr. 145a:  Tekniska nevnd hevur verið í sambandi við HMP Con-

sult í sambandi við byggiloyvi. Tá øll loyvi eru fingin til vega, verður hetta mál tikið uppaf-

tur. 

c) Gøtuljós út í Nes: Samtykt varð eftir tilmæli frá nevndini, at skifta nøkur av gøtuljósunum út 

í Nes. 
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      Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

a) Modnaroykur í skúlanum: Samtykt varð eftir tilmæli frá nevndini at fáa onkran at gera kan-

ningar fyri sopp í stovu 2 og lítlu gongdini í kjallaranum. 

a) Tilboð vatnkølara til skúlan: Samtykt varð at taka av tilboði frá P/F Leif Mohr uppá vatn-

kølara. 

b) Farteldur til Hvalbiar skúla: Søkt verður um loyvi at keypa nýggjar farteldur til skúlan, tá 

trupulleikar eru við verandi teldum, serliga til royndirnar. Tilboð er komið frá Aktiv uppá 24 

teldur fyri tilsamans kr. 110.840,- uttan MVG. Samtykt varð einmælt at keypa allar 24 teld-

urnar í ár og søkja um eykajáttan til hetta. 

c) Spælistovan í Nesi: Rúni hevur verið á fundi við dagrøktarmammur og foreldrabólk um 

ymisk viðurskifti, m.a. skúrin, har vognarnir standa. Samtykt varð at bíða at taka støðu, til 

tey eru komin við prísi. 

 

Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

a) Reglugerð fyri Hvalbiar havn: Nevndin ætlar at gjøgnumganga reglugerðina neyvari, áðrenn 

hon verður samtykt. 

b) Keyp av uttangarðslendi: Uppskot til skeyti uppá keyp av uml. 200 m2 uttangarðslendi frá 

hagapartinum Fjórðingi varð samtykt við fýra atkvøðum fyri. 

c) Bíargarður: Nevndin mælir til, at nakað av gróti verður fylt upp móti garðinum vestanfyri  á 

Bíargarði. Samtykt varð einmælt at fáa hetta gjørt áðrenn veturin kemur. 

 

      Fíggjarnevnd (framløga Trúgvi Gudmundarson): 

a) Sáttmálin Sosiala samstarvið: Samráðingar verða tiknar upp við Tvøroyrar Kommunu hesum 

viðvíkjandi. 

b) RoynhøllIn: Samtykt varð at útseta málið til komandi fund. 

c) Fíggjarlógin 2016: Nevndin hevur fingið fíggjarlóg útflýggjaða fyri raksturin, framskrivað út 

frá 8 teimum fyrstu mánaðunum í ár.   

 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.30 

 

 

 

Trúgvi Gudmundarson  Rúni Thomsen              Magni Bertholdsen 

 

 

Eyðfinn Debes                       Martin í Nesi                       Niels Jacob Thomsen              

              


