
       Samandráttur av fundarsamtykt hjá Hvalbiar Kommunu tann 10. juli 2014

          Møttir: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Eyðfinn Debes, 

                     Niels J. Thomsen og Martin í Nesi. Jóhan Eli Poulsen var burturstaddur.

Mál 1: Til 1:

Umsókn um stuðul til Team Rynkeby.  Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 10.000,-, 

Mál 2: Til 2: 

Umsókn um stuðul til LIVA-Festivalin. Samtykt varð einmælt ikki att stuðla. 

Mál 3: Til 3:

Tiltakið "MíttFøroyar, títt heimland" í Keyp- Samtykt varð einmælt ikki at luttaka í tiltakinum.

mannahavn.

Mál 4: Til 4:

Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 403a í Samtykt varð at viðmæla umsóknini um sundur-

Sandvík. býti.

Mál 5: Til 5:

Skriv frá borgara viðv. flyting av elsteyra. Bygdarráðið metir ikki trupulleikan at vera so 

stóran, at neyðugt er at flyta steyran.

Mál 6: Til 6:

Innkomin boð uppá jarðarstykki til at heysta. Samtykt varð at leiga Støðlarnar matr. nr. 390f

fyri kr. 500,-.

Mál 7: Til 7:

Skriv frá borgarum um grót. Samtykt at lata grót við at tey sjálvi rinda fyri

koyringina v.m. Er talan um klípur, kunnu hesar

keypast fyri sama prís sum frá Landsverk.

Mál 8: Til 8:

Val av tveimum umboðum til Vatnsýnis- Samtykt varð at velja Tummas Thomsen og Steen

nevndina í Sandvík. Spange Larsen í Vatnsýnisnevndina í Sandvík fyri

Esbern Joensen og Gerner Jensen.

Mál 9: Til 9:

Støðutakan til tilboð uppá teldutalu til heima- Samtykt varð at royna hesa tænastuna fyribils



síðuna. í eitt ár.

Mál 10: Til 10:

Málningur av Ásmundarstakki Samtykt varð einmælt at bjóða kr. 10.000,- fyri

málningin.

Mál 11: Til 11:

Umsókn um byggiloyvi til lagaðan garð á matr. Samtykt varð at geva byggiloyvi sambært givnum

nr. 170m. upplýsingum, treytað av, at Tekniska nevnd 

kemur á staðið áðrenn bygt verður.

Mál 12: Til 12:

Umsókn um byggiloyvi til tilbygning á matr. Samtykt varð at geva byggiloyvi sambært við-

nr. 341a. lagdari tekning og upplýsingum.

Mál 13:

Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd

síðani síðsta fund.

Mál 14:

Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.

Mál 15: Til 15:

Ikki almenn mál. Tvey starvsfólkamál og eitt skattamál.


