
 
1 

 

Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 18. oktober 2013 
 
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Eyðfinn Debes, Magni Bertholdsen, Martin í 

Nesi, Niels J. Thomsen og Jóhan Eli Poulsen.  

Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – hetta kemur inn sum mál nr. 8. 

 

Fundurin varð settur kl. 17.30. 

 

1. Umsókn um stuðul til ”Eftirskúlin nr. 8”. 

Samtykt varð at stuðla við kr. 8.000,- við fimm atkvøðum fyri. 

 

2.   Skriv frá Umhvørvisstovuni - fotoflúgving. 

Samtykt varð einmælt at verða við í fotoflúgvingini 2014 undir somu fíggjarligu treytum sum í 

2013. 

          

3.   Umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 79a, 13a og 39b í Nesi, Hvalba. 

Samtykt varð einmælt at taka undir við umsóknini um marknaumskipan millum omanfyri 

nevndu matr. nr.  

 

4.   Uppskot um viðtøkur fyri eitt nýtt kommunufelag.  

      Samtykt varð einmælt at taka undir við viðtøkunum fyri eitt nýtt kommunufelag. 

 

5.   Støðutakan til setan av heilsurøktarfrøðingi í norðaru helvt. 

Samtykt varð einmælt at taka undir við, at heilsufrøðingur verður settur í starv hjá kommu-

nulæknunum á Tvøroyri. 

 

6.   Sáttmáli millum Hvalbiar Kommunu og Strandfaraskip Landsins. 

Samtykt varð einmælt at góðtaka sáttmálan.  

 

7.   Limagjald til Suðuroyar Ferðavinnufelag í 2013. 

Samtykt varð einmælt at gjalda limagjaldið kr. 37,00 pr. íbúgva fyri 2013. Samtykt varð at 

viðmerkja, at Hvalbiar Kommuna ynskir, at arbeitt verður fram ímóti, at ein kunningardiskur 

verður á Krambatanga. 

 

8.   Gáva til Royn í sambandi við føðingardag felagsins. 

Samtykt varð einmælt at lata Royn eina peningagávu á kr. 90.000,- í sambandi við 90 ára dagin. 

 

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

      Tekniska nevnd: 
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 Skriv frá borgara viðvíkjandi garði , ið er stoyptur niður í ánna. 

 

Vega- og havnanevnd: 

 Skriv frá borgara viðvíkjandi bryggjuni í Sandvík. 

 Skriv viðvíkjandi parkeringsviðurskiftum úti í Nesi – Dagrøktin. 

 

Trivnaðarnevnd: 

 Umsókn frá Hvalbiar skúla um borð og stólar v.m. 

 Skriv um skjólvegg og skúr til spælistovuna í Nesi. 

 

10. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

 Skriv viðv. garði:  

Tekniska nevnd hevur verið á staðnum. Samtykt varð eftir tilmæli frá nevndini og John 

Hammer, arbeiðsformanni at gera kloakkina og síðani stoypa undir garðin. 

 

      Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

 Hólabrekkan: Arbeitt verður víðari við málinum fyri at finna eina loysn. 

 

      Trivnaðarnevndin (framløga Rúni Thomsen): 

 Skriv um skjólvegg og skúr til spælistovuna í Nesi: Samtykt varð at gera ein lítlan skjólvegg, 

so vognarnir standa tryggari. Viðvíkjandi isolering av skúrinum, varð samtykt, at hetta ikki 

verður gjørt. 

 Rúni hevur kannað møguleikan at keypa eitt jarðarstykki í sambandi við atkomuveg til 

barnagarð. Einmælt varð samtykt at keypa stykkið fyri kr. 69,- pr. fermetur.  

 

11. Ikki almenn mál. 

 

  

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 21.00     

  

 

 

Trúgvi Gudmundarson  Rúni Thomsen Magni Bertholdsen       

  

 

Eyðfinn Debes Martin í Nesi  Niels J. Thomsen Jóhan Eli Poulsen                


