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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   

 
Dagfesting:  14.05.2018  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Eir J. Norðberg 

  Magni Bertholdsen 

  Niels Jacob Thomsen 

Gunnhild Mortensen 

  Sten Spange Larsen 

   

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

 

      Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – játtað og kemur á skrá sum mál nr. 11. 

1.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Parkinsonfelagnum.    

Søkt verður um stuðul til virksemi felagsins, sum umfatar m.a. fundir, skeið og ráðstevnur fyri 

limir og avvarðandi. Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 3.000,-. 

 

2.   Umsókn um stuðul til ferð við Norrønu fyri búfólkum á Hamragarði. 

      Ætlanin er at fara gospeltúr við Norrønu í juni og verður søkt um stuðul til hetta. Samtykt varð  

      einmælt ikki at stuðla.  

 

3.   Umsókn um stuðul til málmenning til børn frá BUBU. 

Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum.  

 

4.   Umsókn um marknaumskipan uttangarðs, matr. nr. 519. 

Umsókn um marknaumskipan uttangarðs Norðanskarð, soleiðis at matr. nr. 10a letur umleið 3 

gl. og 7,5 sk. til matr. nr. 10f. Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini. 

 

5.   Málsviðgerð byggimál. 

Samtykt varð einmælt at beina málið í Fíggjarnevndina til nærri kanning. 

 

6.   Tilboð frá Uno og Vágs Timburhandli uppá borð og skáp til dagstovnin Brosið. 

      Eyðstein Jacobsen, húsavørður hevur innheintað tvey tilboð: 

      Uno:  kr. 34.203,88 – við induktiónsplátum, uttan frakt. 

      Vágs Timburhandil kr. 33.110,00 – uttan induktiónsplátur, við levering. 
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      Trivnaðarnevndin 13.05.2018: 

      Nevndin tekur ikki støðu til málið, tá prísur uppá induktiónsplátu frá Vágs Timburhandli manglar  

      og mælir til, at málið verður tikið uppaftur, tá hesir upplýsingar eru innkomnir. 

      Fíggjarnevndin 14.05.2018: 

      Mælt verður til at útseta málið til komandi fund vegna vantandi upplýsingar. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum frá nevndunum og beina málið aftur í nevnd.  

 

7.   Innkomin tilboð frá Innspark uppá gummiundirløg til dagstovnin Brosið og skúlagarðin. 

      Trivnaðarnevdin hevur biðið Innspark um tilboð uppá gummiundirløg til uttanduraøkið við dag- 

      stovnin og skúlagarðin við einari gjaldsavtalu uppá trý ár. 

      Tilboðið frá Innspark er áljóðandi – allir prísir uttan MVG: 

      50% við ordra 2018: kr. 217.350 dagstovnur 76.000 skúlagarður 293.350 íalt  

      25% 01.01.2019: kr. 108.675 dagstovnur 38.000 skúlagarður 146.675 íalt 

      25% 01.01.2020: kr. 126.063 dagstovnur 44.080 skúlagarður 170.143 íalt 

      Kostnaður fyri frakt: kr.   42.500 (17 plattar á kr. 2.500). 

      Trivnaðarnevndin 13.05.2018 og Fíggjarnevndin 14.05.2018: 

      Nevndirnar mæla til at taka av tilboðnum / gjaldsavtaluni frá Innspark. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

8.   Roynhøllin – meirveitan. 

SH-Bygg hevur gjørt vart við, at tað verður meiri arbeiði av at skifta takið á Roynhøllini enn mett 

varð frá byrjan. Samlaði meirkostnaðurin er kr. 46.430.  

Trivnaðarnevnd 13.05.2018 og Fíggjarnevnd 14.05.2018:  

Mælt verður til at taka av tilboðnum um meirveitan frá SH-Bygg kr. 46.430, treytað av, at arbeiðið 

verður liðugt ultimo viku 25/2018.  

Avgerð: 

Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum frá nevndunum. 

 

Sten Spange Larsen luttók ikki í viðgerðini av komandi máli. 

9.   Umsókn um stuðul til viðlíkahald av Ranhøll frá Bygdarfelagnum á Rananum. 

Felagið søkir um fíggjarligan stuðul til viðlíkahald av Ranhøll. Tilboð uppá vindeygu er innkomið  

frá Vágs Timburhandli / H-Dygd á kr. 65.525,-. 

      Fíggjarnevndin 14.05.2018: 

      Nevndin mælir til at játta upphæddina kr. 65.525 sum stuðul til Ranhøll. 

      Avgerð: 

      Eftir tilmæli  frá Janus Thomsen, varð einmælt samtykt at játta hesum á fíggjarætlanini fyri kom- 

      andi ár. 
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10. Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Dagtilhaldinum í Hvalba. 

Søkt verður um fíggjarligan stuðul í sambandi við virksemið hjá Dagtilhaldinum. 

Fíggjarnevndin 14.05.2018: 

Málið verður beint aftur í Fíggjarnevndina og kannað nærri av borgarstjóranum til komandi fund. 

Avgerð: 

Einmælt samtykt. 

 

11. Tilboð uppá rør til stakitt um skúlagarðin frá Tangavirkinum. 

Tilboð uppá galvaniserað rør og endamuffur til at gera stakittið um skúlagarðin liðugt á kr. 16.284 

er innkomið.  

Fíggjarnevndin 14.05.2018: 

Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Tangavirkinum 

Avgerð: 

Einmælt samtykt. 

 

12. Kunning ymiskt.        

       

13. Ikki alment mál.       

                         

        

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.45       

 

 

 

Janus Thomsen             Eir J. Norðberg  Magni Bertholdsen  

 

 

Niels J. Thomsen             Gunnhild Mortensen  Sten Spange Larsen  


