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Bygdarráðsfundur
Hvalbiar Kommuna
Dagfesting:

26.04.2022 kl. 17.30

Á fundi:

Janus Thomsen
Eir J. Norðberg
Gunnhild Mortensen
Thorstein Thomsen
Martin í Nesi
Poul Laust Christiansen (fyri Niels Olaf Eyvindsson)
Niels Olaf Eyvindsson
Ronni Hammer
Johanna B. Djurhuus

Ikki møtt:
Skrivari:

1. 102-30-2022: Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Krabbameinsfelagnum.
Skipað verður fyri stórum stuðulstiltaki “Ljósareyður leygardagur” tann 8. oktober 2022. Søkt
verður um stuðul til hetta tiltak.
Fíggjarnevndin 26.04.2022:
Samtykt varð einmælt at mæla til at stuðla tiltakinum við kr. 5.000,00.
Avgerð:
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini.
2. 102-32-2022: Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Froðbiar Sóknar Róðrarfelag.
Umsókn um stuðul til kappingarárið 2022.
Fíggjarnevndin 26.04.2022:
Samtykt varð einmælt at mæla til at stuðla við kr. 5.000,00.
Avgerð:
Einmælt samtykt.
3. 102-35-2022: Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Bláa Krossi Føroyar.
Árliga landsinnsavningin hjá Bláa Krossi verður 1. oktober 2022 sum beinleiðis sending í KVF. Søkt
verður um stuðul kr. 7,- pr. íbúgva í kommununi.
Fíggjarnevndin 26.04.2022:
Nevndin mælir til at stuðla við kr. 5.000,00.
Avgerð:
Einmælt samtykt.
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4. 102-38-2022: Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Alzheimerfelagnum.
Felagið skipar fyri almennum átaki í SALT, har kunnað verður um Alzheimers og aðrar demenssjúkur.
Fíggjarnevndin 26.04.2022:
Mælt verður til at stuðla við kr. 3.000,00
Avgerð:
Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini.
5. 102-40-2022: Umsókn um fíggjarligan stuðul frá ADHD-felagnum.
Søkt verður um stuðul til eina spurnar- og hagtalskanning um ADHD/ADD, livikor, heilivág og
misnýtslu.
Fíggjarnevndin 26.04.2022:
Samtykt varð einmælt at mæla til at stuðla hesum við kr. 2.000,00.
Avgerð:
Einmælt samtykt.
6. 102-47-2022: Umsókn um marknaumskipan matr. nr. 434g og 508, Sandvík.
Umsókn um marknaumskipan, har matr. nr. 434g letur umleið 224 m2 til matr. nr. 508.
Endamálið við marknaumskipanini er at nýta frábýtta økið til parkeringarpláss við kirkjuna.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um marknaumskipan.
7. 102-45-2022: Umsókn um loyvi til taðing í Prestfjalli.
Søkt verður um leypandi loyvi at taða við biotøðum framvið gamla Kolavegnum. Taðingin verður
framd í samráð við felagið Førka sambært viðheftum korti yvir økið á matr. nr. 527. Taðað verður
í tíðarskeiðinum 15. mars til 15. oktober.
Tekniska nevnd:
Nevndin hevur ikki havt fund og ikki viðgjørt málið.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at geva leypandi loyvi til taðing sambært umsókn og viðlagdari taðingarætlan. Hetta loyvið er framhaldandi galdandi, so leingi sum ongar broytingar eru í taðingarætlanini.
8. 102-48-2022: Vatnsýnisnevndin - sýnsfrágreiðing.
Talan er um eitt mál um trupulleikar av vatni, ið rennur inn í túnið frá grannaognini..
Vatnsýnisnevndini hevur verið á staðnum saman við eigarunum og John Hammer, arbeiðsformanni.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum hjá Vatnsýnisnevndini og at arbeiðið verður gjørt samsvarandi hesum.
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9. 102-13-2022: Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 411b, Sandvík.
Umsókn um byggiloyvi til útbygning til inngongd og trappu gongd til ovaru hæddirnar á sethúsum.
Tekniska nevnd:
Nevndin hevur ikki havt fund og ikki viðgjørt málið.
Avgerð:
Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi sambært umsókn, givnum upplýsingum og tekningum,
treytað av, at byggingin verður framd í fullum samsvari við hjálagda byggiloyvi og treytum í sambandi við brunaviðurskifti og annars sambært BK17. Byggiloyvið er galdandi í tvey ár.
102-41-2022: Skriv frá borgara (steinur Guttajógvans):
Samtykt varð einmælt, at Janus Thomsen fer á staðið saman við John Hammer at finna eina
loysn á hesum.
10. Ikki almenn mál.

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 18.45

Janus Thomsen

Eir J. Norðberg

Gunnhild Mortensen

Thorstein Thomsen

Martin í Nesi

Poul Laust Christiansen

