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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  12.10.2020  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen  

  Eir J. Norðberg     

  Niels Olaf Eyvindsson 

  Gunnhild Mortensen 

  Rúni Thomsen 

  Sten Spange Larsen 

Ikki møtt:  Magni Bertholdsen 

        

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

      Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – kemur á skrá saman við máli nr. 5. 

1.   Umsókn um stuðul frá Dagtilhaldinum í Hvalba.   

      Søkt verður um stuðul til árliga túrin hjá Dagtilhaldinum og at skipa fyri afturvendandi hugnatil- 

      taki. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla Dagtilhaldinum við kr. 10.000,00 og at gjalda leiguna til missións- 

      húsið kr. 4.500,00. 

       

2.   Umsókn um stuðul til felagsfjósið í Grønudali frá Suðuroyar Hestafelag. 

      Suðuroyar Hestafelag hevur í 2019 endaliga yvirtikið gomlu smoltstøðina í Grønudali, ið ætlanin 

      er at umvæla og søkja tey um stuðul í hesum sambandi.         

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at stuðla felagnum við kr. 3.000,00. 

 

3.   Umsókn um stuðul frá Trivnaðargrunninum fyri Sjúklingahotellið í Kbh.       

      Møguligur stuðul verður brúktur til at bøta um trivnaðin á Sjúklingahotellinum, her er bussurin 

      Sóljan av sera stórum týdningi.            

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at stuðla við kr. 10.000,00. 

       

4.   Umsókn um stuðul til verkætlanina Føroysku kirkjubøkurnar 1687-1892. 

      Vegna Felagið Varðan verður søkt um stuðul til verkætlanina, ið eftir ætlan kemur at taka trý ár.  

      Kostnaðurin av rættlestri, prenting v.m. er kr. 2.700.000,00. 
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      Avgerð: 

      Einmælt samtykt ikki at stuðla hesari verkætlan. 

 

5.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Nýggjársnevndunum í Hvalba og í Nesi. 

      Søkt verður um stuðul til at skipa fyri nýggjárshaldunum í sóknini, við keyp av fýrverki, hessjan 

      v.m.  

      Fíggjarnevndin 12.10.2020: 

      Nevndin mælir til at stuðla nýggjárshaldunum í sóknini soleiðis: 

      Hvalba:  kr. 20.000,00 

      Nes:  kr. 10.000,00 

      Sandvík:  kr. 10.000,00  

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini. 

  

6.   Umsókn um fíggjarligan stuðul 2021 frá bóltfelagnum ROYN. 

      Ætlanin hjá bóltfelagnum Royn er at halda fram við høvuðsungdómsvenjara, treytað av stuðli frá 

      FSF og Hvalbiar Kommunu.  

      Fíggjarnevndin 12.10.2020:  

      Einmælt samtykt at mæla til at stuðla við kr. 150.000,00 í 2021 tilsamans. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

       

7.   Umsókn um sundurbýti matr. nr. 56a, Hvalba. 

      Søkt verður um sundurbýti av matr. nr. 56a í sambandi við umsókn til Búnaðarstovuna um keyp 

      av undirlendinum Bíarvegur 17 við ástandandi sethúsum. Tinglýsta víddin á stykkinum er 639 m2. 

      Avgerð:  

      Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um sundurbýti. 

 

8.   Avtala um vetrarhald 2020/2021 frá Landsverk. 

      Avtalan fevnir um kavarudding og at koyra á fyri hálku á kommunalum vegum kr. 30/m.veg. 

      Oman á Hamranes:  200 m 

      Niðan til skúlan:  150 m 

      Heiðagøta og Klettagøta, Sandvík: 400 m 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at taka undir við avtaluni um vetrarhald. 

 

9.   Uppskot til fíggjarætlan Bú- og Heimatænastan Suðuroy 2021. 

      Uppskot til fíggjarætlan fyri 2021 er tkr. 58.268, har parturin hjá Hvalbiar Kommunu er umleið  

      tkr. 8.289. Sambært nýggjari meting frá Fíggjarmálaráðnum, er inntøkan frá eftirlønargjøldum, 

      DIS og FAS tkr. 8.274. 
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      Fíggjarnevndin 12.10.2020: 

      Nevndin mælir til at játta somu upphædd til eldraøkið, ið afturberingin til Hvalbiar Kommunu er. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

10. Skriv viðvíkjandi túni aftaná arbeiði við kloakk. 

      Í sambandi við, at kloakkin í Garðsenni varð gjørd fyri nakað síðani, verður gjørt vart við, at túnini 

      omanfyri vegin í Garðsenni ikki eru gjørd aftur.  

      Vega- og havnanevndin 06.10.2020: 

      Umtalaðu tún á Bíarvegi vóru við í ætlaðu asfalteringini/dagføringini í 2020, sum varð útsett. 

      Nevndin mælir til, at henda íløgan verður raðfest í komandi setu. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt, at Vega- og havnanevndin kannar prís á at gera tún/vegir aftur, sum kommu- 

      nan hevur grivið upp. 

 

11. Skriv frá SSL viðvíkjandi Erlu Kongsdóttir. 

      Fyrispurningur frá SSL í sambandi við gerð av atløguplássi til Erlu Kongsdóttir á havnalagnum á 

      Hamranesi.  

      Vega- og havnanevndin 06.10.2020: 

      Nevndin hevur verið á ástaðarfundi við umboð frá SSL í dag. Mælt verður til, at atløguplássið til 

      Erlu Kongsdóttir verður í landsynningshorninum í hylinum á Hamranesi.  

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at beina málið aftur í Vega- og havnanevndina.  

 

12. Navn til bátahylin. 

      Fleiri uppskot hava verið um navn til bátahylin, sum tó øll vórðu havnað. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd.  

 

13. Leingjan av fyribilsavtalu við Felagið Fjølrit. 

      Fyribilsavtalan millum Felagið Fjølrit og Hvalbiar Kommunu var frá 1. august 2018 til 1. august 

      2020. Skotið verður upp, at avtalan verður longd í tvey ár. Gjaldið fyri nýtslu sambært avtaluni er 

      kr. 200,- um árið pr. skúlanæming. 

      Trivnaðarnevndin 06.10.2020: 

      Nevndin mælir til at leingja fyribilsavtaluna við Fjølrit. 

      Fíggjarnevndin 12.10.2020: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at leingja avtaluna. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 
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14. Støðutakan til «ABC fyri sálarligari heilsu». 

      Fólkaheilsuráðið arbeiðir við verkætlanini ABC fyri sálarligari heilsu. 

      Trivnaðarnevndin 06.10.2020: 

      Nevndin hevur umrøtt møguleikan fyri, at Hvalbiar Kommuna tekur lut í verkætlanini.  

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at taka lut í verkætlanini og beina málið aftur í Trivnaðarnevndina, sum kemur 

      við uppskoti um samskipara í sóknini. 

       

15. Innkomin tilboð uppá brunatrappu til Hvalbiar skúla. 

      Tvey tilboð eru komin inn uppá nýggja brunatrappu. 

      P/F Tangavirkið:  kr.   56.565,00 u/MVG, uttan uppsetan 

      Sp/f Bærendsen Teknik: kr. 114.192,00 u/MVG, íroknað uppsetan 

      Trivnaðarnevndin 06.10.2020: 

      Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Tangavirkinum kr. 56.565,00 u/MVG. 

      Fíggjarnevndin 12.10.2020: 

      Nevndin hevur sama tilmæli sum Trivnaðarnevndin. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at taka av tilboðnum frá Tangavirkinum, treytað av, at trappan er galvaniserað  

      og gongur niður við vegginum. 

 

16. Ikki almenn mál. 

    

       

                        

      Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 20.00    

 

      Janus Thomsen                         Eir J. Norðberg                    Niels Olaf Eyvindsson  

 

      Gunnhild Mortensen                Rúni Thomsen               Sten Spange Larsen                  


