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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 05. mai 2015
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 fimm mál við aftrat – hetta varð játtað og koma hesi á skránna
sum mál nr. 13, 14, 15, 16 og 17.
Fundurin varð settur kl. 18.00.
1. Umsókn um stuðul til árligu bygdastevnuna frá bóltfelagnum ROYN.
Samtykt varð einmælt ikki at stuðla árligu bygdastevnuni.
2. Umsókn um stuðul til verkætlanina ”95 lond og 1 tjóð”.
Søkt verður um stuðul til verkætlan í sambandi við, at tað í Føroyum eru skrásett fólk við ríkisborgararætti í 95 londum. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla.
3. Umsókn um stuðul til ferð til Álands frá kirkjukórinum Ljómur.
Kórið skal umboða føroyska sang- og kvæðamentan á norðurlendskari mentanarstevnu í Álandi
og søkir um stuðul til ferðina. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla.
4. Umsókn um stuðul til upptøku av Hvalbiarsanginum.
Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri at stuðla hesum við kr. 3.000,-.
5. Umsókn um stuðul til námsferð frá M5 á Maskinmeistaraskúlanum.
Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 1.000,-.
6. Umsókn um stuðul til gallaveitslu frá Vágs Bóltfelag.
Samtykt varð einmælt ikki at stuðla hesum.
7. Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Kvinnuhúsinum/Kreppumiðstøðini.
Hetta er afturvendandi umsókn um stuðul til tað arbeiði, ið verður gjørt í Kvinnuhúsinum. Samtykt varð einmælt ikki at stuðla.
8. Endurskoðan/broytingar v.m. til bygdaskipan fyri Hvalbiar Kommunu.
Samtykt varð at fáa Kára Thomsen at kanna nøkur viðurskifti nærri, áðrenn broytingarnar til
bygdaskipanarkortini fyri Hvalbiar Kommunu verða lagdar fram.
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9. Til ummælis – umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 182e og vegin al.
Søkt verður um marknaumskipan í sambandi við breiðkan av Bíarvegi. Samtykt varð einmælt at
viðmæla umsóknini.
10. Skriv frá kirkjuráðnum í Sandvík viðv. skúlanum.
Kirkjuráðið spyr um møguleikan at læna skúlan í Sandvík til kirkjugongd, meðan beinkirnir í
kirkjuni verða umvældir. Samtykt varð einmælt at játta hesum.
11. Fyrsta viðgerð av kommunustýrisskipan fyri Hvalbiar Kommunu.
Samtykt varð at beina málið til 2. viðgerð. Kommunustýrið samtykti at halda fast við ein varaborgarstjóra við 10% samsýning av borgarstjóralønini.
12. Starvsfólkaskipan / roknskaparreglur fyri Hvalbiar Kommunu.
Samtykt varð einmælt at taka undir við starvsfólkaskipanini og roknskaparreglugerðini fyri
Hvalbiar Kommunu.
13. Umsókn um byggiloyvi til bilhús á matr. nr. 11d, Hvalba.
Samtykt varð at geva byggiloyvi sambært umsókn, hjáløgdum tekningum og givnum upplýsingum, treytað av, at ásetingarnar í byggisamtyktini eins og krøv í sambandi við brunatrygd verða
fylgdar.
14. Skriv frá TG Seafood viðv. uppsamlings-/reinsibrunni:
Samtykt varð at beina málið í Teknisku nevnd.
15. Umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 131l / 131d og 145a:
Søkt verður um, at matr. nr. 131l letur uml. 189 m2 og matr. nr. 131d letur uml. 343 m2 til
matr. nr. 145a í sambandi við bygging av barnagarði á økinum. Samtykt varð einmælt at
viðmæla umsóknini um marknaumskipan.
16. Skriv viðv. matr. nr. 142b.
Víst verður til mál nr. 8, har samtykt varð at fáa Kára Thomsen at kanna hesi viðurskifti, áðrenn
uppskotið til bygdaskipan verður lagt fram.
17. Skriv frá Magna Bertholdsen viðv. bygginevnd.
Samtykt varð at velja John Hammer, Trúgvi Gudmundarson, Magni Bertholdsen og Rúni Thomsen í nevndina og sum eykalim Jóhan Eli L. Poulsen.
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18. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
a) Tekniska nevnd:
Skriv frá borgara viðv. brenning/fýring.
b) Skriv frá kirkjuráðnum í Sandvík viðv. skúri.
c) Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 92b.

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Trúgvi Gudmundarson

Eyðfinn Debes

Fundur lokin kl. 22.30

Rúni Thomsen

Martin í Nesi

Magni Bertholdsen

Niels Jacob Thomsen

Jóhan Eli Poulsen

