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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 15. juni 2015 
 

Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Eyðfinn Debes, Martin í 

Nesi, Niels J. Thomsen og Niels Olaf Eyvindsson. Jóhan Eli Poulsen var burturstaddur.  

 

Fundurin varð settur kl. 17.30. 

 

1.   Umsókn um stuðul til Álandsferð frá ”Johannu” TG 326. 

Endamálið við felagsskapinum ”Nordisk Kystkultur” er at varðveita mentunarvirði, ið eru knýtt 

at sjónum. Johanna TG 326 er partur av hesum felagsskapi, sum í ár skipar fyri stevnu á Álandi 

og verður søkt um stuðul til hesa ferð. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla. 

 

2.   Umsókn um stuðul til Fótbóltsskúlan 2015. 

Søkt verður um stuðul til Fótbóltsskúlan hjá Ungdómsdeildini hjá TB, sum verður í august. Sam-

tykt varð einmælt at stuðla við kr. 2.000,-. 

 

3.   Innkomin boð uppá jarðarstykki til at heysta 2015. 

      Dávur Hentze í Sondunum - matr. nr. 145a kr. 500,00 

Óluva Willumsen Støðlarnar - matr. nr. 390f  kr. 500,00 

Samtykt varð at leiga jarðarstykkini til omanfyri nevndu. 

 

4.   Skriv frá borgara viðv. skelti á trøðni. 

Málið varð viðgjørt í fjør, har samtykt varð at flyta skeltið. Samtykt varð at fáa avgreitt málið og 

flyta skeltið niðan um stikið. 

 

5.   Byggisamtyktin - bygdaskipanarkort. 

Samtykt varð at leggja broytingarnar viðv. bygdaskipanarkortunum fyri Hvalbiar sóknar Kom-

munu fram til alment eftirlit frá hósdegnum 02. juli 2015. 

 

6.   Til umrøðu – Gamli skúli. 

Kunnað varð um, at lekarnir í vindeygunum í Gamla skúla eru umvældir.  

  

7.   Skriv frá borgara viðv. girðing á matr. nr. 92a. 

Heitt verður á kommununa um at fáa viðurskiftini í rættlag í sambandi við, at grannin matr. nr. 

92a hevur gjørt girðing framvið markinum til matr. nr. 9c. Samtykt varð at vísa til atkomuvegin 

til stykkið matr. nr. 9c og heldur Hvalbiar Kommuna seg ikki kunna gera meiri við málið. 

 

8.   Kunning um hvørji mál  eru beind í nevnd síðani síðsta fund. 

a) Tekniska nevnd: Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 128n, Hvalba. 
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b) -   Skriv frá Vatnsýnisnevndini til borgara. 

 

9.   Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

 

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

 Umsókn um byggiloyvi matr. nr. 128n: 

Tekniska nevnd hevur verið á staðnum og arbeiðir víðari við málinum. Samtykt varð at biðja 

um fleiri upplýsingar, m.a. eina meira fullfíggjaða tekning og  grannaloyvi. 

 Skriv frá Vatnsýnisnevndini til borgara: 

Samtykt varð at heita á báðar partar um at skera hvør sín part av marknaðarveitini millum 

matr. nr. 197a og 213a upp.  

 

Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

 Neystapláss í Nesi: 

Eyðfinn kunnaði um, at hann hevur tosað við Hans Haraldsen um at gera útbjóðingartilfar í 

sambandi við neystini. 

 

      Fíggjarnevndin (framløga Trúgvi Gudmundarson): 

 Nevndin hevur havt fund í sambandi við innkomin tilboð uppá lán frá Eik Banka og 

BankNordik. Samtykt varð at samráðast við báðar peningastovnarnar um fíggingina sum 

heild. 

 

10. Ikki alment mál. 

        

 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.45 

 

 

Trúgvi Gudmundarson Rúni Thomsen             Magni Bertholdsen                Eyðfinn Debes 

 

 

Martin í Nesi                                  Niels Jacob Thomsen                       Niels Olaf Eyvindsson 

              


