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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna 

 
Dagfesting:  11.12.2017  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Eir J. Norðberg 

  Niels Jacob Thomsen 

Gunnhild Mortensen 

  Rúni Thomsen (fyri Sten Spange Larsen) 

Ikki møtt:  Magni Bertholdsen 

  Niels Olaf Eyvindsson 

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

1.   Umsókn um stuðul við keyp av bók um Føroya Handilsskúla 1986 - 2016. 

Forlagið Glasir gevur út bókina, ið lýsir virksemi skúlans frá 1986 – 2016. Samtykt varð einmælt 

ikki at keypa bókina. 

 

2.   Umsókn um alment dansiloyvi frá Bygdarhúsinum Ranhøll í Sandvík. 

Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini, treytað av, at krøv um brunatrygd v.m. eru í lagi. 

 

3.   Umsókn um stuðul til nýggjárshald frá Nýggjársnevndini í Nesi og Hvalba. 

Seinastu árini hevur kommunan stuðla nýggjársnevndini í Hvalba við kr. 20.000, nevndunum í 

Nesi og í Sandvík við kr. 10.000 hvør. Samtykt varð einmælt at játta sama stuðul í ár, treytað av, 

at kommunan fær eitt yvirlit yvir nýtsluna. 

 

4.   Heimasíðan hjá kommununi. 

Bygdarráðið hevur í eina tíð tosað um at broyta heimasíðuna hjá Hvalbiar Kommunu.  

 

Trivnaðarnevndin 11. desember 2017: 

Nevndin hevur havt fund við Rúna Thomsen, ið umsitur heimasíðuna, har nevndin hevur sett 

nøkur ynski fram í hesum sambandi. Rúni hevur gjørt eitt uppskot um, hvussu nýggja heimasíðan-

kann síggja út. Avtala er um ein fund aftur í januar. Einmælt samtykt. 

 

5.   Uppskot um bygdaráðsfundir í 2018.  

Samtykt varð einmælt at taka undir við uppskotinum um fundir í 2018. 
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6.   Rottutýning – mál frá Teknisku nevnd.    

      Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd, av tí, at nevndin ikki er mannað á fundinum. 

 

7.   Kloakkskipan / spillivatnsskipan: 

      Einmælt samtykt at beina málið aftur í Teknisku nevnd. 

       

8.   Bingjuplássini - reglugerð.    

      Einmælt samtykt at beina málið aftur í Teknisku nevnd.       

 

9.   Tilboð vindeygu kommunuskrivstovan: 

      Innkomin tilboð: 

      H-Dygd kr. 28.812,50 (plast)  kr. 23.307,50 (timbur) 

      Vágs Timburhandil kr. 22.626,25 (plast)  kr. 23.676,25 (timbur) 

      Import kr. 19.853,75 (plast) 

      Vind kr. 16.501,47 (plast) 

 

      Her skal viðmerkjast, at vindeyguni frá H-Dygd og frá ImPort hava ein sprossa mitt ígjøgnum, tað   

      hava tey frá Vágs Timburhandli og Vind ikki. 

 

      Fíggjarnevndin 11. desember 2017:  

      Nevndin mælir til at keypa plast-vindeygu frá H-dygd sambært tilboði og tekningum. 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum. 

 

10. Onnur viðgerð av eykajáttan 2017. 

      Eykajáttanin er íalt kr. 9.176.000, ið er ein hækkan á kr. 590.000 í mun til fyrstu viðgerð. Hækk- 

      anin er í høvuðsheitinum til barnagarðin kr. 370.000 – løga kr. 200.000 og rakstur kr. 170.000.  

      Hvalbiar skúli (løga) er hækkað við kr. 135.000.  

       

              

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 18.30 

  

Janus Thomsen                              Eir J. Norðberg  Magni Bertholdsen   

 

Niels J. Thomsen                     Gunnhild Mortensen Rúni Thomsen          

 

 

             


