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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 13. desember 2013 
 
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Martin í Nesi, Niels J. 

Thomsen og Jóhan Eli Poulsen. Eyðfinn Debes var burturstaddur.  

Formaðurin bað um loyvi at taka tvey mál við aftrat – hesi koma inn sum mál nr. 10 og 11. 

 

Fundurin varð settur kl. 17.30. 

 

1. Umsókn um stuðul – við at gerast haldari av tíðarritinum Varðanum. 

Samtykt varð einmælt at stuðla við at gerast haldari. 

 

2.   Onnur viðgerð av uppskoti til broyting av kommunustýrisskipan fyri Hvalbiar Kommunu. 

Borgarstjórin boðaði frá, at hann tekur tann partin av broytingaruppskotinum, ið snýr seg um 

setanarbrøkin hjá borgarstjóranum aftur, §1 nr. 1. Samtykt varð fyrst einmælt at strika §1 nr. 1. 

Síðani varð einmælt samtykt at taka undir við hinum ásetingunum í broytingaruppskotinum.   

          

3.   Umsókn um loyvi at ala laks á Hvalbiarfirði frá P/F Faroe Farming. 

Samtykt varð einmælt at geva loyvi til at ala laks á Hvalbiarfirði, treytað av, at ringarnir ikki lig-

gja til ampa fyri skipaferðsluna og at felagið kemur við einari tekning yvir, hvar ætlanin er at 

leggja ringarnar. 

 

4.   Kunningarferð uttanlands várið 2014 Agenda-21 Stovan.  

Samtykt varð einmælt ikki at luttaka á hesari ferð. 

 

5.   Uppskot um bygdarráðsfundir í 2014. 

Samtykt varð at taka undir við uppskotinum um bygdarráðsfundir fyri 2014. Tó verður fyrsti 

fundurin tann 10. januar ístaðin fyri 9. og allir fundir byrja kl. 17.00. 

 

6.   Val av umboði til brúkararáð fyri Eldrasambýlið í Hvalba. 

Samtykt varð einmælt at velja Niels Jacob Thomsen at umboða kommununa. 

 

7.   Val av umboði til Felags Barnaverndarnevndina í Suðuroy. 

Samtykt varð einmælt at velja Sylviu Poulsen Thomsen, Hvalba sum fast umboð í barnavern-

darnevndina fyri Steinvør Olsen. 

 

8.   Lýsing í Ferðamannablað - Suðuroy. 

Samtykt varð at lýsa í blaðnum við einari heilari síðu. 
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9.   Onnur viðgerð av eykajáttan fyri 2013. 

Í mun til fyrstu viðgerð, er umsóknin um eykajáttan hækkað við kr. 200.000,00 – vegir løga við 

kr. 130.000,- og gøtuljós rakstur við kr. 70.000,-. Eykajáttanin áljóðandi kr. 2.458.000,- varð 

samtykt við fimm atkvøðum fyri.  

 

10. Umsókn um stuðul til nýggjársnevndina í Hvalba. 

Samtykt varð at stuðla nýggjársnevndini í Hvalba við kr. 20.000,-, nevndini í Nesi við kr. 

10.000,- og nevndini í Sandvík við kr. 10.000,- árini 2013 – 2016. 

 

11. Skriv frá borgara um at fáa grivið fram við ánni. 

      Samtykt varð, at Tekniska nevnd kannar málið til komandi fund. 

 

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

       

13. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

 Minnisvarðin í Sandvík: Umboð fyri Grótvirkið í Skopun kemur suður at hyggja at min-

nisvarðanum í komandi viku. 

 

      Vega- og havnanevnd (framløga Jóhan Eli Poulsen): 

 Vegurin á Hólum: Samtykt varð við fýra atkvøðum fyri, at arbeitt verður víðari við máli-

num. 

 Keiin í Sandvík: Nevndin biður um loyvi til at fáa ein persón niður at taka myndir av 

bryggjuni, so síggjast kann, hvørjum standi hon er í. Samtykt varð einmælt at fáa hetta 

kannað. 

  

Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

 Bygdasøga um Hvalba: Trivnaðarnevndin hevur havt fund við Jens Hákun Leo. Einmælt 

samtykt at hann fer í gongd við at skriva bókina. 

 

14. Ikki almenn mál. 

        

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.15    

 

Trúgvi Gudmundarson        Rúni Thomsen              Magni Bertholdsen 

 

Martin í Nesi   Niels J. Thomsen              Jóhan Eli Poulsen                


