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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 14. juni 2013
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Eyðfinn Debes, Magni Berhholdsen, Martin í
Nesi, Niels J. Thomsen og Jóhan Eli Poulsen.
Fundurin varð settur kl. 16.00.
1. Umsókn um fíggjarligan stuðul fyri 2013 frá Suðuroyar Svimjifelag.

Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 10.000,- eins og í fjør.
2. Umsókn um stuðul frá MENT í sambandi við mentanardagar í Sumba.
Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum.
3. Umsókn um stuðul við keyp av fløgu frá Hallur Joensen.
Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum.
4. Umsókn um ókeypis havnagjald í summarmánaðunum frá M/S Thorshavn.
Vega- og havnanevndin mælir til at játta teimum ókeypis havnagjald í tíðarskeiðinum 1. juni til
1. sept. í ár. Samtykt varð einmælt at taka undir við hesum - streymgjald tó undantikið.
5. Fjarlestrardepilin í Vági – møguligt samstarv.
Samtykt varð at boða frá, at Hvalbiar Kommuna hevur áhuga fyri málinum og ynskir at hava
ein fund við umboð fyri Fjarlestrardepilin.
6. Uppskot til kunngerð um røktarheim og eldrasambýli til ummælis.
Samtykt varð at siga frá, at Hvalbiar Kommuna metir ikki, at kommunurnar kunnu yvirtaka
eldraøkið undir verandi fortreytum, har óvist er, hvussu nógvur peningur kemur at fylgja við.
7. Hoyring í sambandi við fyrireiking til Heilsunýskipan í Føroyum.
Samtykt varð at mæla til, at Heimatænastan fær játtað meiri pening.
8. Uppskot um frítíðarskúla í Hvalba.
Samtykt varð at beina málið í Trivnaðarnevndina til nærri kanning.
9. Skriv viðv. gravan í kirkjugørðunum – møguligt keyp av maskinu.
Samtykt varð at beina málið í Teknisku nevnd fyri at finna eina varandi loysn viðvíkjandi
gravara-arbeiðinum í sóknini.
10. Skriv um asfaltering frá borgara.
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Samtykt varð, at kommunan kann leggja asfalt á túnið runt húsini, treytað av, at goldið verður
fyri hetta. Kostnaðurin pr. fermetur er kr. 175,00.
11. Skriv frá borgara um svimjihylin í Sandvík.
Einmælt varð samtykt, at Trivnaðarnevndin kannar málið til komandi fund.
12. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
13. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
14. Skriv frá borgara.
Samtykt varð at siga frá, at tað tíverri enn ikki hevur eydnast at finna hetta skriv, ið sigst vera
latið inn fyri 15 – 20 árum síðani.
15. Ikki almenn mál

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 19.00

