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Samandráttur av fundi í Hvalbiar sóknar kommunu hin 10. mai 2013
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Eyðfinn Debes, Magni Berhholdsen, Martin í
Nesi, Niels J. Thomsen og Jóhan Eli Poulsen. Síðani fundarskráin fór út, er eitt mál komið inn aftrat
og bað formaðurin um loyvi at taka hetta við – kemur inn sum mál nr. 6 á skránni.
Fundurin varð settur kl. 17.30.
1. Umsókn um stuðul við keyp av bók: Anna Evensen (Prestakona í Hvalba).
Samtykt varð einmælt ikki at keypa bókina.
2. Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Suðuroyar Kappróðrarfelag.
Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 5.000,- kappingarárið 2013.
3. Umsókn um peningaligan stuðul frá Kvinnuhúsinum/Kreppumiðstøðini.
Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum.
4. Umsókn um sundurbýti av matr. nr. 25a, Hvalba.
Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um sundurbýti.
5. Val av limi í løgtings- og fólkatingsvalnevndina fyri Even Toftheyggj.
Í sambandi við, at Even Toftheyggj hevur sagt seg frá sum lim í nevndini, varð einmælt samtykt
at velja Magna Bertholdsen í hansara stað.
6. Umsókn um loyvi at seta upp mastur og skáp við tunnilsmunnan í Sandvík frá Føroya Tele.
Samtykt varð at viðmæla hesum, treytað av, at loyvi fæst frá øðrum avvarðandi myndugleikum
eins og hagapartinum.
7. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.







Tekniska nevnd:
Umsókn uppá jarðhita til matr. nr. 337 og viðmæli frá Jarðfeingi.
Umsókn frá SEV um lendi og byggiloyvi til transformarastøð við Sandvíkartunnilin.
Moldgoymslan við tunnilin.
Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 389a.
Skriv frá borgara um kloakkviðurskifti – vatnfrárensl.



Vega- og havnanevnd:
Skriv frá borgara viðvíkjandi matr. nr. 30, Hvalba.
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Trivnaðarnevnd:
Skriv frá dagrøktarleiðaranum viðvíkjandi spælistovuni.
Skriv frá Hvalbiar skúla um skannara.
Skriv frá Hvalbiar skúla um fráfaringarhald.

8. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen)
 Umsókn uppá jarðhita:
Samtykt varð at geva loyvi til jarðhitaskipan, treytað av, at ásetingarnar sambært
umsóknarblaðnum verða fylgdar.
 Umsókn frá SEV um lendi og byggiloyvi til nýggja trafostøð:
Samtykt varð at geva byggiloyvi til transformarastøð við tunnilsmunnan Sandvíkarmegin,
treytað av, at lendi fæst til hetta frá Búnaðarstovuni.
 Moldgoymslan við tunnilin:
Samtykt varð at flyta moldgoymsluna yvirum vegin og at gera avtalu við Prestfjall.
 Umsókn um byggiloyvi til bilhús:
Einmælt samtykt at geva byggiloyvi til bilhús sambært givnum upplýsingum og tekningum.
 Skriv frá borgara um kloakkviðurskifti – vatnfrárensl:
Samtykt varð, at Tekniska nevnd kemur á staðið saman við arbeiðsformanninum, John
Hammer.
 Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 524f:
Samtykt varð at geva byggiloyvi sambært givnum upplýsingum og tekningum.








Vega- og Havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes):
Skriv frá borgara viðvíkjandi matr. nr. 30:
Samtykt varð at gera eina roynd at keypa økið.
Skriv frá borgara um brimgarðin í Sandvík:
Vega- og havnanevndin hevur verið á staðnum og mælir til, at brimgarðurin ikki verður
hækkaður, men at betongdekk verður lagt í økið uttanum. Samtykt at fylgja tilmælinum.
Trivnaðarnevndin (framløga Rúni Thomsen):
Spælistovan í Nesi:
Samtykt varð, at Birgir Toftheyggj fer í spælistovuna at kanna, hvar tað lekur um vindeygað.
Hvalbiar skúli – skjóttgangandi skannari:
Samtykt varð einmælt at vísa til svarskriv frá 19. mars 2013.
Hvalbiar skúli – fráfaringarhald:
Samtykt varð at skipa fyri fráfaringarhaldi í summar.
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9. Ymiskt:
Økið á Hamranesi: Samtykt varð, at Vega- og havnanevndin kemur við einum uppskoti
skjótast gjørligt.
10. Annað (ikki alment)

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 21.00

