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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 06. mars 2014
Møttir vóru: Trúgvi Gudmundarson, Rúni Thomsen, Magni Bertholdsen, Eyðfinn Debes, Martin í
Nesi, Niels J. Thomsen og Jóhan Eli Poulsen.
Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – hetta kemur inn sum mál nr. 13.
Fundurin varð settur kl. 17.10.
(Rúni Thomsen luttók ikki í viðgerðini av mál nr. 1 vegna ógegni).
1. Umsókn um stuðul til framleiðslu av dokumentarfilmi um Lítla Dímun.
Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 25.000,-.
2. Val av garðaskoðara í Sandvík fyri Rannveig Hovgaard.
Samtykt varð einmælt at velja Richard á Hólum til garðaskoðara í Sandvík.
3. Skriv frá borgara um minningarhald, umvælingar v.m.
Heitt verður á kommununa um at skipa fyri minningarhaldi í sambandi við, at tað komandi ár
eru 100 ár síðani skaðagrindina í Sandvík. Samtykt varð at seta eina nevnd við fýra persónum.
Samtykt varð at velja Emmy Klettheyggj, Louisu Lagfoss, Henning Niclasen og John Berg.
Viðvíkjandi øðrum málum er at siga frá, at gelendarin fram við ánni er umvældur og gongd er í
málinum um umvæling av minnisvarðanum, har bíðað verður eftir prísi frá Grótvirkinum í Skopun. Fleiri benkur verða settir upp í summar eins og gøtan oman til sandin verður umvæld.
4. Val av umboði fyri kommunurnar í Suðuroy til brúkararáð á Suð. Ellis- og Røktarheimi.
Samtykt varð einmælt at mæla til, at stýrið fyri Suðuroyar Ellis- og Røktarheim velur limin, ið
skal umboða kommunurnar í brúkararáðnum.
5. Góðkenning av roknskapi fyri 2013 hjá Hvalbiar skúlabókasavni.
Roknskapurin fyri 2013 hjá bókasavninum varð einmælt samtyktur.
6. Tilboð frá Landsverk uppá nýggjan vita í Hvalba.
Landsverk hevur fyrr mælt til, at gassviti nr. 6550 verður skiftur út, tá tað kann gerast bæði
kostnaðarmikið og trupult at viðlíkahalda vitan framyvir. Tilboðið frá Landsverk er áljóðandi kr.
189.250,-. Samtykt varð einmælt at taka av tilboðnum uppá nýggjan vita.
7. Umsókn um graviloyvi á matr. nr. 134i og áheitan um leingjan av vegnum Gaddareyn.
Samtykt varð, at Vega- og havnanevndin og Tekniska nevnd fara á staðið.
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8. Umsiting av heimasíðuni hjá kommununi.
Samtykt varð, at hvør í sínum lagi roynir at fáa tilfar til vega og senda til Rúna, sum umsitur
heimasíðuna. Viðvíkjandi gerðabókini, varð samtykt at fáa hana á heimasíðuna skjótari, helst
innan eina viku aftaná fund.
9. Gamli skúli.
Borgarstjórin upplýsti, at vindeyguni í gamla skúla leka. Samtykt varð at biðja Eyðfinn Poulsen,
ið hevur gjørt vindeyguni um at koma á staðið og kanna hetta.
10. Skriv frá vatnfelagnum Stórá í Sandvík.
Sama mál verður viðgjørt undir nr. 12 - málsviðgerð hjá Teknisku nevnd.
11. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
12. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
13. Umsókn um alment loyvi til Roynhøllina til ummælis.
Roynhøllin hevur sent umsókn um alment loyvi til Føroya Politi. Samtykt varð einmælt at
viðmæla umsóknini.

Fundarbókin lisin og skrivað undir.
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