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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna 

 
Dagfesting:  12.12.2016  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Rúni Thomsen 

Magni Bertholdsen 

  Eyðfinn Debes 

Martin í Nesi 

Niels Jacob Thomsen 

Niels Olaf Eyvindsson (fyri Trúgva Gudmundarson) 

Niels Pauli Hammer (fyri Jóhan Eli Poulsen) 

Ikki møtt:   

 

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

1.   Skelting í Hvalbiar sókn – við luttøku av ferðslupoliti. 

Halltóra Joensen og Johannes Magnussen, løgrøglufólk luttóku á fundinum í sambandi við skel-

ting í kommununi. Uppskotið frá løgregluni er, at 40 km/t sonu skeltir verða sett upp í bygdini 

heimanfyri í Hvalba. Samtykt varð einmælt at gera bygdina til 40 km/t sonu.  

 

2.   Umsókn um stuðul til Ranhøll frá Bygdafelagnum á Rananum. 

Samtykt varð einmælt at biðja tey koma við einari ætlan um, hvat peningurin skal nýtast til.  

 

3.   Umsókn um stuðul við keyp av bókini ”Lítla Dímun”. 

Samtykt varð einmælt at keypa 15 bøkur. 

 

4.   Umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 49b og a (Nesveg) og g (í Støðni), Nes, Hvalba. 

      Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um marknaumskipan. 

 

5.   Onnur viðgerð av eykajáttan fyri 2016. 

Umsóknin um eykajáttan er hækkað til kr. 1.960.000 síðani fyrstu viðgerð. Eykajáttanin varð 

einmælt samtykt. 

 

 

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

       Vega- og havnanevnd: 
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 Skriv frá borgarum um gonguteig yvirum Norðbergsveg við byrjan av í Fjalstrøðini. 

 

7.   Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

      Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

      Gonguteig yvirum Norðbergsveg: Nevndin mælir bygdarráðnum til at ganga hesum ynski á mø- 

      ti, um øll viðurskifti við aðrar myndugleikar eru í lagi. Samtykt varð einmælt at kanna málið  

      nærri og finna eina loysn á trupulleikanum. 

      Tilboð viðv. taki á skúri á Hamranesi: Nevndin mælir bygdarráðnum til ikki at taka av tilboðn- 

      um, men heldur finna aðra loysn. Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum frá nevndini. 

             

8.   Ikki almenn mál. 

 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.45   

           

Rúni Thomsen                Magni Bertholdsen Eyðfinn Debes               Martin í Nesi  

 

                 Niels Jacob Thomsen            Niels Olaf Eyvindsson Niels Pauli Hammer 

              


