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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  24.06.2019  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Rúni Thomsen 

  Sten Spange Larsen 

  Poul Laust Christiansen (fyri Eir J. Norðberg) 

  Hans Cecil Poulsen (fyri Niels Olaf Eyvindsson) 

Ikki møtt:  Magni Bertholdsen 

  Gunnhild Mortensen 

        

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

      Formaðurin bað um loyvi til at taka tvey mál við aftrat – koma á skránna sum mál nr. 9 og 10. 

1.   Innkomin boð uppá jørð til at heysta 2019.    

Innkomnu boðini eru: 

Støðlarnar - matr. nr. 390f: 

Hanna Willumsen  

Í Sondunum - matr. nr. 145a: 

Dávur Hentze  

Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at leiga jørðina út til Hannu Willumsen og Dávur Hentze. 

 

2.   Val av 2 eyka umboðum í Løgtings- og Fólkatingsvalnevndina í Hvalba.     

      Løgtings- og Fólkatingsvalnevndin í Hvalba hevur bert eitt eyka umboð – Poula Thomsen. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at velja Hera Norðberg sum varaumboð. Samtykt við fýra atkvøðum fyri 

      at velja Poul Laust Christiansen sum varaumboð. Poul Laust luttók ikki í seinnu atkvøðugreiðsluni. 

 

3.   Uppskot um 2 skikkaðar limir til friðingarnevndirnar – skriv frá HIMR. 

      Í sambandi við, at landsstýriskvinnan í umhvørvismálum skal velja nýggjar friðingarnevndir fyri  

      komandi skeið, heitir Heilsu- og Innlendismálaráðið í skrivi á allar kommunur um at skjóta upp  

      skikkaðar limir til nevndirnar, eina kvinnu og ein mann.  

      Avgerð: 

Samtykt varð einmælt at skjóta Levi Niclasen, Hvalba og Emmy Klettheyggj, Sandvík upp sum 

møguligar limir. 
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4.   Tilboð uppá skrásetingarskipanir v.m.       

      Í sambandi við skráseting av ymiskum slag, hevur kommunan innheintað tilboð uppá nakrar ski- 

      panir til endamálið:       

      Fíggjarnevndin 24.06.2019: 

      Samtykt varð einmælt at lata bygdarráðið taka støðu til málið. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt ikki at taka av innkomnu tilboðunum, men hinvegin kanna aðrar møguleikar. 

 

5.   Grótavtala við Articon. 

      Avtala millum Hvalbiar Kommunu og Articon um grót til økið til at seta skúrar á og bilpláss. Arti- 

      con fær við avtaluni loyvi at taka grót úr grótbrotinum hjá kommununi, móti at lata somu nøgd 

      aftur á havnaøkið vestan fyri Hamranes. 

      Fíggjarnevndin 24.06.2019: 

      Nevndin mælir til at góðkenna avtaluna millum Hvalbiar Kommunu og Articon. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

             

6.   Skriv frá borgara viðvíkjandi spillivatni. 

      Skriv viðvíkjandi spillivatnsá sum rennur tætt húsum, har heitt verður á kommununa um at loysa 

      trupulleikan. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at siga frá, at arbeiðsformaðurin finnur eina fyribils loysn á hesum. 

 

7.   Skriv viðvíkjandi tangum í Nesi. 

      Bakkafrost hevur 2 stór kør úti í Nesi, ið kommunan kann yvirtaka. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at taka ímóti hesum kørum, sum kunnu brúkast til vatngoymslu.  

 

8.   Skriv frá borgara viðvíkjandi túni. 

      Í sambandi við kloakkarbeiði fyri nøkrum árum síðani, hevur Hvalbiar Kommuna grivið túnið upp. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at siga frá, at hetta verður gjørt, tá onnur asfaltarbeiði verða gjørd í kommun- 

      uni. 

 

9.   Uppskot til umhvørvisgóðkenning – bátahylur á Hamranesi. 

      Uppskot frá Umhvørvisstovuni í sambandi við arbeiðið at gera útfylling til bátahyl á Hamranesi  

      til hoyringar og møguligar viðmerkingar. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at siga frá, at Hvalbiar Kommuna ikki hevur aðrar viðmerkingar til uppsko- 
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      tið, enn tær, sum LBF longu hevur gjørt til málið. 

       

10. Umsókn um byggiloyvi til uppíbygging í flakavirkið.  

      Bygningurin er 2,3m x 6,23m til støddar, ella 14,4 m2 og umleið 2,2 m høgur.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi, treytað av, at bygt verður sambært viðløgdu krøvum 

      hjá byggimálsviðgeranum, Jens Chr. Joensen. 

 

11. Ikki almenn mál.     

 

  

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.15    

 

 

Janus Thomsen                Rúni Thomsen   Sten Spange Larsen 

 

 

   Poul Laust Christiansen    Hans Cecil Poulsen        


