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Bygdarráðsfundur
Hvalbiar Kommuna
Dagfesting:

18.09.2017 kl. 17.30

Á fundi:

Janus Thomsen
Magni Bertholdsen
Niels Olaf Eyvindsson
Niels Jacob Thomsen
Eir J. Norðberg
Gunnhild Mortensen
Sten Spenge Larsen (fyri Trúgva Gudmundarson)

Skrivari:

Johanna B. Djurhuus

1. Umsóknir um stuðul:
a) Tvøroyrar Billardfelag. Einmælt samtykt ikki at stuðla hesum.
b) Ungdómsverkætlan: Wisdom from the roots. Einmælt samtykt ikki at stuðla.
c) Hjálpargrunnur fyri óarbeiðsførar fiskimenn. Einmælt samtykt at stuðla við kr. 5.000.
d) TB-flogbóltur. Einmælt samtykt at stuðla við kr. 3.000.
e) Felagið Skarðsbygd – útgáva av bók. Einmælt samtykt ikki at stuðla.
f) 3. x á Miðnámsskúlanum – námsferð til Portugal. Einmælt samtykt at stuðla við kr. 1.000.
2. Umsókn um umbýti/uttangarðsumskipan millum matr. nr. 219a, 98a og 207k.
Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um umbýti/uttangarðsumskipan.
3. Umsókn um marknaumskipan millum matr. nr. 123a og 123b.
Samtykt varð einmælt at viðmæla umsóknini um marknaumskipan.
4. Val av persóni til eldraráð fyri Suðuroynna.
Uppskot kom fram um at velja Mariannu Poulsen í eldraráðið fyri Suðuroynna. Einmælt samtykt.
5. Støðutakan til gøtuljós í Hólabrekkuni.
Samtykt varð einmælt at seta eitt gøtuljós upp við vegin inn til Krókin.
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6. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
Tekniska nevnd:
• Bingjuplássið í Sandvík - atkomuviðurskifti.
• Skriv frá borgara um bygging.
• Umsókn um byggiloyvi til útbygging.
Vega- og havnanevnd:
• Ikki alment mál.
Trivnaðarnevnd:
• Kunningarskriv frá heilsufrøðinginum í Hvalbiar skúla.
• Skriv frá Hvalbiar skúlastýri.
• Skriv viðv. koyring til eldrafimleik.
• Skriv frá Skótalið Einar Suðrings um skúlan í Nesi.
• Tilboð uppá navnaskelti til dagstovnin Brosið.
• Tilboð uppá hondbóltsmál til Roynhøllina.
• Ikki alment mál.
Fíggjarnevnd:
• Tilboð uppá navnaskelti til dagstovnin Brosið.
• Tilboð uppá hondbóltsmál til Roynhøllina.
• Ikki almenn mál.
7. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
Vega- og havnanevnd (framløga Gunnhild Mortensen):
• Kunnað varð um ymisk mál, ið nevndin arbeiðir víðari við.
Tekniska nevnd (framløga Niels Olaf Eyvindsson):
• Bingjuplássið í Sandvík: Samtykt varð einmælt, at Vega- og havnanevndin arbeiðir víðari við
málinum.
• Skriv til Heilsufrøðiligu Starvsstovuna: Einmælt samtykt at taka undir við uppskotinum um
svarskriv.
• Gøtuljós í Sandvík: Nevndin mælir bygdarráðnum til at seta 3 - 4 nýggjar el-steyrar upp í
Sandvík. Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum frá nevndini.
• Byggiloyvi:
Nevndin mælir til at geva byggiloyvi sambært treytunum frá tekniska málsviðgerðanum. Einmælt samtykt.
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•

Bingjuplássini: Samtykt varð einmælt at hava bingjuplássini opin mánadag – leygardag frá kl.
18.00 til 21.00 frá 25. september til 21. oktober.

Trivnaðarnevnd (framløga Eir J. Norðberg):
• Kunningarskriv frá heilsufrøðinginum: Kunnað varð um skrivið frá heilsufrøðinginum.
• Hvalbiar skúlastýri: Samtykt varð, eftir tilmæli frá nevndini, at gera ætlan og útbjóðingartilfar
í sambandi við at drena vatnið burtur vestanfyri skúlan.
• Koyring til eldrafimleik: Nevndin mælir til at játta pening til eldrafimleikin eins og undanfarna
ár. Einmælt samtykt.
• Skótalið Einar Suðrings - skúlin í Nesi: Nevndin mælir til at játta skótunum skúlan í Nesi at
húsast í. Einmælt samtykt.
• Navnaskelti til Brosið: Nevndin mælir til at taka av tilboðnum frá Innspark kr. 9.800 uttan
MVG.
• Hondbóltsmál til Roynhøllina: Mælt verður til, at fleiri tilboð verða innheintað.
Fíggjarnevnd (framløga Janus Thomsen):
• Tilboð navnaskelti til dagstovnin Brosið: Fíggjarnevndin mælir til at taka av tilboðnum frá
Innspark kr. 9.800 uttan MVG. Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælunum frá Trivnaðarnevnd og Fíggjarnevnd og taka av tilboðnum.
• Hondbóltsmál til Roynhøllina: Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum frá Trivnaðarnevndini og heinta fleiri tilboð inn.
8. Ikki almenn mál.

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Janus Thomsen

Fundur lokin kl. 21.15

Magni Bertholdsen

Niels Olaf Eyvindsson

Niels J. Thomsen

Gunnhild Mortensen

Sten Spange Larsen

Eir J. Norðberg

