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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 18. februar 2013
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Eyðfinn Debes, Martin í Nesi, Niels J. Thomsen,
Magni Bertholdsen og Jóhan Eli Poulsen.
Fundurin varð settur kl. 19.00.
1. Umsókn um stuðul til verkætlan fyri føroyska filmsmentan frá ETK Films.
Einmælt varð samtykt ikki at stuðla hesum.
2. Umsókn um stuðul til konsert í Norðurlandahúsinum frá Beranum.
Samtykt varð einmælt at stuðla tiltakinum við kr. 5.000,-.
3. Umsókn um stuðul til Dagtilhaldið í Hvalba.
Søkt verður um stuðul kr. 4.500,- til leigu av missiónshúsinum og kr. 11.200,- til rakstur av Dagtilhaldinum. Samtykt varð einmælt at játta hesum í fýra ár fram.
4. Val av einum garðaskoðara og val til Musikkskúlan í Suðuroy.
Samtykt varð at velja Claus Olsen til garðaskoðara fyri Jan J. Poulsen, sum hevur sagt seg frá.
Til Musikkskúlan í Suðuroy varð valdur:
Otto West
Varalimur: Jens Mortan Mortensen.
5. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
Tekniska nevnd:
 Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 524f í Hvalba.
 Skriv frá borgara viðv. ánni niðanfyri Træbrúnna.
 Skriv frá vatnfelagnum Stórá í Sandvík.




Vega- og havnanevnd:
Tilmæli frá Landsverk viðvíkjandi vitanum í Hvalba.
Innkomin tilboð viðv. vegagerð á Hólum. (viðgj. 27.11.2012).




Fíggjarnevnd:
Innkomin tilboð viðvíkjandi vegagerð á Hólum. (viðgj. 27.11.2012).
Innkomið tilboð uppá fyrireikingar- og lærarastovu (viðgj. 8.11.2012).

6. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
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Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen)
Byggiloyvi matr. nr. 524f:
Samtykt varð at geva byggiloyvi sambært innsendum upplýsingum og tekningum.
Skriv frá borgara – áin niðanfyri Træbrúnna:
Samtykt varð at boða frá, at áin nýliga er reinsað og at hetta verður gjørt við jøvnum
millumbilum.
Skriv frá vatnfelagnum Stórá í Sandvík: Samtykt varð at útseta málið til seinni.
Byggiloyvi matr. nr. 206:
Tekniska nevnd hevur verið á staðnum og hugt. Samtykt varð at geva endaligt byggiloyvi
sambært innsendum upplýsingum og tekningum.
Vega- og Havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes):
Tilmæli frá Landsverk viðvíkjandi vitanum:
Vega- og havnanevndin er samd um, at betri tíð skal til fyri at kanna málið um útskifting av
vita nr. 6550. Einmælt varð samtykt at fylgja tilmælinum.
Trivnaðarnevndin (framløga Rúni Thomsen):
Sambýlið:
Trivnaðarnevndin hevur verið á staðnum í sambandi við ymiskar lekar á Sambýlinum.
Dagrøktin í Nesi:
Trivnaðarnevndin hevur verið á staðnum – samtykt varð at gera eina soppakanning av
bygninginum.
Fíggjarnevnd (framløga Trúgvi Gudmundarson):
Innkomin tilboð viðvíkjandi vegagerð á Hólum:
Fíggjarnevndin hevur gjøgnumgingið tilboðini, sum komu inn til vegagerðina á Hólum
seinasta heyst og er komin til ta niðurstøðu, ikki at taka av innkomnu tilboðunum. Samtykt
varð við seks atkvøðum fyri at fylgja tilmælinum frá Fíggjarnevndini.
Innkomið tilboð uppá fyrireikingar- og lærarastovu:
Fíggjarnevndin mælir til, at Trivnaðarnevndin tekur málið upp av nýggjum og finnur
munandi sparingar, um hetta arbeiði skal gerast. Einmælt samtykt at fylgja tilmælinum frá
Fíggjarnevndini.

7. Ymiskt.
Tilboð frá KBI uppá hitapumpu til Sambýlið áljóðandi kr. 18.900,- við uppsetan. Samtykt varð
einmælt at keypa hesa.
8. Ikki almenn mál.
Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 22.30

