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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna   

 
Dagfesting:  25.06.2018  kl. 17.30 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

  Magni Bertholdsen 

  Niels Olaf Eyvindsson 

  Gunnhild Mortensen 

  Sten Spange Larsen 

  Rúni Thomsen (fyri Niels Jacob Thomsen) 

  Poul Laust Christiansen (fyri Eir J. Norðberg) 

   

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

       

1.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Suðuroyar Sjónleikarafelag.    

Samtykt varð við fýra atkvøðum fyri at stuðla við kr. 3.000.  

 

2.   Umsókn um stuðul frá Remida Føroyar. 

Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum. 

 

3.   Umsókn um stuðul til Fótbóltsskúlan við Stórá 2018. 

Samtykt varð einmælt at stuðla hesum við kr. 2.000,-.  

 

4.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Dagtilhaldinum í Hvalba. 

Samtykt varð einmælt at stuðla við at gjalda leiguna til missiónshúsið og stuðla vikuskiftisferðini 

við kr. 10.000. 

 

5.   Innkomin boð uppá jørð til at heysta 2018. 

Samtykt varð einmælt at leiga jørðina út til hægstbjóðandi. 

 

6.   Umsókn um sundurbýti matr. nr. 200a, Hvalba. 

Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini. 
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7.   Tilboð uppá fyrireikandi skeið til prutl koyrikort. 

Vágs Kommuna hevur sett á stovn fyrireikandi skeið til lítla prutl koyrikortið í kvøldskúlanum.      

Samtykt varð einmælt at taka undir við at rinda kommununar part kr. 2.000 skúlaárið 2018/2019, 

treytað av, at gjaldið verður óbroytt. 

 

8.   Tilboð viðvíkjandi verkætlan um ferðavinnu í Suðuroy frá commIT.   

Kostnaðurin hjá Hvalbiar Kommunu fyri at taka lut í verkætlanini er kr. 49.500 uttan MVG.  

Fíggjarnevndin 25.06.2018: 

Nevndin mælir til at taka av hesum tilboði. 

Avgerð: 

Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum frá nevndini og taka av tilboðnum. 

 

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

      Tvey tilboð til støðutakan - bæði við MVG: 

      Trivnaðarnevndin 19.06.2018 og Fíggjarnevndin 25.06.2018: 

      Nevndirnar mæla til at taka av tilboðnum frá Vágs Timburhandli á kr. 35.412,00.        

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum frá nevndunum.  

 

10. Starvslýsing til dagstovnin Brosið. 

      Tíðaravmarkaðu størvini á dagstovninum skulu lýsast leys til setan tann 1. august 2018.      

      Trivnaðarnevndin 19.06.2018: 

      Nevndin mælir til, at lýst verður eftir fólki sambært tørvsmeting og hjáløgdu starvslýsing. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

11. Ung í arbeiði. 

Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum frá Fíggjarnevndini viðv. ungum í arbeiði komandi ár.  

 

12. Kloakkskipan / spillivatnsskipan í Nesi. 

Meirkostnaður umleið kr. 25.000,-. 

      Fíggjarnevndin 25.06.2018: 

      Nevndin mælir til, at meirkostnaðurin á umleið kr. 25.000 verður goldin. 

      Avgerð: 

      Einmælt samtykt. 

 

13. Skriv frá Suðuroyar Norðara Bjargingarfelag viðv. atløguplássi. 

Einmælt samtykt at beina málið aftur í nevnd. 
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14. Ikki almenn mál.       

       

 

        

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.45       

 

 

Janus Thomsen             Magni Bertholdsen  Niels Olaf Eyvindsson 

 

 

Gunnhild Mortensen  Sten Spange Larsen Rúni Thomsen             Poul Laust Christiansen 


