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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   
Dagfesting:  20.01.2020  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Eir J. Norðberg 

  Magni Bertholdsen 

  Gunnhild Mortensen 

  Rúni Thomsen 

  Sten Spange Larsen 

  Poul Laust Christiansen (fyri Janus Thomsen) 

Ikki møtt:  Janus Thomsen 

  Niels Olaf Eyvindsson    

      

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

1.   Umsókn um fíggjarligan stuðul til Felagið Føroysk Træseglskip.    

Søkt verður um, at kommunurnar stuðla skipi ella báti, sum felagsskapur er eigari av. 

Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla Felagnum Føroysk Træseglskip við kr. 3.000,-. 

 

2.   Umsókn um stuðul til hugnakvøld í sóknini.   

      Í fjør heyst varð skipað fyri hugnakvøldi í Roynhøllini, har umleið 50 fólk luttóku. Søkt verður um 

      stuðul til tvey slík tiltøk í ár.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla við keypi av vørum upp til kr. 3.000,- tilsamans til bæði tiltøkini  

      og at fyriskipararnir leiga Roynhøllina ókeypis. 

 

3.   Umsókn um fíggjarligan stuðul 2020 frá Suðuroyar Svimjifelag. 

      Søkt verður um stuðul í 2020. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at stuðla felagnum við kr. 10.000,- eins og undanfarin ár. 

 

4.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Føroysku Barnahjálpini.       

      Føroyska Barnahjálpin stuðlar børnum í tilafturskomnum londum við hjálp til skúlagongd og út- 

      búgving. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum. 
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5.   Skriv frá Hvalbiar Sóknar Fornminnis- og Kolasavni viðv. gamla skúla. 

      Savnið hevur ætlanir um at fáa skrásett teir lutir, ið tey hava fingið inn, men verður neyðugt at 

      fáa loftið í gamla skúla málað fyrst.     

      Tekniska nevnd 17.01.2020:   

      Nevndin mælir til at taka málingina av loftinum við, tá ið takið verður skift.  

      Fíggjarnevndin 20.01.2020:  

      Nevndin er einmælt samd um at mæla bygdaráðnum til at játta pening til endamálið. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt, at loftið verður málað, tá takið er skift.  

 

6.   Umsókn um byggiloyvi til sethús á matr. nr. 183c, Hvalba. 

      Jens Chr. Joensen hevur samskift við eigaran um ymisk viðurskifti og gjørt viðmerkingar til hesi. 

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi til sethúsabygging á matr. nr. 183c sambært umsókn,  

      givnum upplýsingum og tekningum, treytað av, at byggingin verður framd í fullum samsvari við  

      hjálagda byggiloyvi frá JCJ Arccon. 

 

7.   Umsókn um byggiloyvi til nýggja rætt í Prestfjalli, sunnara parti. 

      Jens Chr. Joensen hevur ikki fleiri viðmerkingar, aftaná at hava fingið svar uppá ymiskt í sam- 

      bandi við byggingina.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi sambært umsókn, givnum upplýsingum, treytað av, at  

      byggingin verður framd í fullum samsvari við hjálagda byggiloyvi frá JCJ Arccon. 

 

8.   Innkomin tilboð uppá heilstoypt gummi til sparkivøll í skúlagarðinum. 

      Tvey tilboð innkomin til støðutakan: 

      Innsport:   kr. 283.700,00 v/MVG 

      Blika/Arctic Import:  kr. 219.821,00 v/MVG 

      Trivnaðarnevndin 22.11.2019: 

      Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Blika/Arctic Import kr. 219.821,00. 

      Fíggjarnevndin 25.11.2019: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til at taka av tilboðnum frá Blika/Arctic Import kr. 219.821,00. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum hjá nevndunum. 

 

9.   Flyting av ferðafólki í Sandvík. 

      Skriv innkomið frá Tvøroyrar Kommunu/havn í sambandi við flyting av ferðafólki í Sandvík – frá 

      ferðamannaskipum. 

      Vega- og havnanevnd 21.10.2019: 

      Nevndin hevði fleiri spurningar í hesum sambandi og hevur sett seg í samband við Sjóvinnustýrið. 
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      Síðani hevur nevndin havt fund við umboð fyri Tvøroyrar havn og Greengate Incoming um málið.  

      Avgerð: 

      Samtykt varð einmælt at geva loyvi til flyting av ferðafólki í Sandvík, treytað av loyvi frá avvarð- 

      andi myndugleikum. 

 

10. Frystibingja til egning. 

      Innkomið skriv frá bátaeigarum til viðgerðar. 

      Fíggjarnevndin 20.01.2020: 

      Samtykt varð einmælt at mæla til ikki at játta hesum og vísa til Kommunustýrislógina kapitul 9, 

      § 50. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum hjá Fíggjarnevndini. 

 

11. Kunning. 

       Málið tikið av skrá. 

 

12. Ikki almenn mál.       

       

       

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.00    

 

Eir J. Norðberg                                      Magni Bertholdsen              Gunnhild Mortensen 

  

Rúni Thomsen                          Sten Spange Larsen        Poul Laust Christiansen           


