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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 16. november 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 eitt mál við aftrat - hetta varð játtað og kemur á skránna sum mál
nr. 8, ið verður viðgjørt fyri afturlatnum hurðum.
Fundurin varð settur kl. 17.40.
1. Støðutakan til tilboð í sambandi við umsókn frá bygdarhúsinum Ranhøll.
Tilboð er komið frá Leif Mohr uppá uppvaskimaskinu og køliskáp – samlaður kostnaður kr.
31.581,70 uttan MVG. Samtykt varð einmælt at taka av tilboðnum og at rokningin verður send
Hvalbiar Kommunu.
2. Avtala við Landsverk um vetrarhald 2015/2016.
Avtalan fevnir um kavarudding av uml 750 m av vegi og er kostnaðurin kr. 30,00/m veg. Samtykt varð einmælt at taka undir við avtaluni.
3. Skriv frá Teknisku nevnd viðv. vatnveiting.
Nevndin mælir bygdarráðnum til at fara í ta heimastu kolaminuna undir Rókunum eftir vatni.
Samtykt varð einmælt, at Tekniska nevnd arbeiðir víðari við málinum.
4. Fyrsta viðgerð av fíggjarætlan fyri 2016.
Fíggjarætlanin fyri 2016 varð gjøgnumgingin aftaná viðgerð í Fíggjarnevndini, ið er samd um at
leggja uppskotið fyri bygdarráðið. Útreiðslurnar til rakstur eru kr. 24.155.000,-, harav útreiðslur
til eldraøkið eru mettar til kr. 7.650.000,-. Inntøkurnar eru mettar til íalt kr. 27.133.000,-, harav
inntøkur í sambandi við eldraøkið eru mettar til kr. 7.308.000,-. Løgurnar eru mettar til kr.
11.800.000,-. Skattaprosentið verður framvegis 20% og barnafrádrátturin kr. 6.000,- pr. barn.
5. Fyrsta viðgerð av eykajáttan fyri 2015.
Umsóknin um eykajáttan á kr. 1.586.000,- varð gjøgnumgingin. Ongar viðmerkingar vóru til eykajáttanina.
6. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
Tekniska nevnd:
a) 2 skriv viðv. túni matr. nr. 95f.
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Vega- og havnanevnd:
a) Skriv viðv. vegi til húsini á matr. nr. 192b.
7. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
8. Mál fyri afturlatnum hurðum.

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 21.30

