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Bygdarráðsfundur
Hvalbiar Kommuna
Dagfesting:

16.10.2017 kl. 17.30

Á fundi:

Janus Thomsen
Trúgvi Gudmundarson
Magni Bertholdsen
Niels Jacob Thomsen
Eir J. Norðberg
Gunnhild Mortensen
Niels Olaf Eyvindsson (burturstaddur)

Skrivari:

Johanna B. Djurhuus

Janus Thomsen luttók ikki í viðgerðini av máli nr. 1.
1. Umsókn um stuðul til námsferð frá Búskaparbreytini á Miðnámsskúlanum í Suðuroy.
Samtykt varð einmælt at stuðla við kr. 1.000,- ella kr. 500,- pr. næming í kommununi.
Trúgvi Gudmundarson luttók ikki í viðgerðini av máli nr. 2.
2. Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Suðuroyar Hestafelag.
Samtykt varð einmælt at stuðla verkætlanini við kr. 2.000,-.
3. Umsókn um stuðul frá felagnum Víkingaskip.
Samtykt varð einmælt at taka málið av skrá.
4. Umsókn um stuðul við keyp av bókini Miðnámsrit 2017.
Samtykt varða einmælt ikki at keypa bókina.
5. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund.
Tekniska nevnd:
• Endaligt byggiloyv til bilhús á matr. nr. 123b.
• Skriv viðv. gøtuljósum í Sandvík.
• Tilboð uppá dagføring av byggisamtykt og kortum.
• Umsókn um byggiloyvi til klæðing av bygningi á matr. nr. 390e.
• Tilmæli í sambandi við byggiloyvi á matr. nr. 207a.
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Vega- og havnanevnd:
• Skriv viðv. neysti á Hamranesi / í Nesi.
• Skriv viðv. vegnum í Heiðatrøðini.
• Skriv frá borgara um asfalt á Garðagøtu.
Trivnaðarnevnd:
• Skriv viðv. trivnaði hjá teimum ungu í kommununi.
• Innkomið tilboð uppá induktiónskókiborð til Brosið.
• Útbjóðingartilfar Hvalbiar skúli norður- og vestursíða.
Fíggjarnevnd:
• Tilboð uppá induktiónskókiborð til Brosið.
• Tilboð uppá dagføring av byggisamtykt og kortum.
• Skriv viðv. útbygningi norðanfyri bygning á matr. nr. 390e.
• Ikki almenn mál.
6. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund.
Tekniska nevnd (framløga Trúgvi Gudmundarson):
• Byggiloyvi á matr. nr. 123b: Samtykt varð einmælt at geva byggiloyvi út frá umsókn, givnum
upplýsingum og tekningum, treytað av, at byggingin lýkur allar treytir sambært bygningsreglugerðini.
• Gøtuljós í Sandvíki: Samtykt varð einmælt, eftir tilmæli frá nevndini, at seta eitt gøtuljós upp
aftrat.
• Tilboð dagføring byggisamtykt: Nevndin mælir til at taka av tilboðnum.
• Byggiloyvi á matr nr. 207a: Samtykt varð, eftir tilmæli frá nevndini, at geva byggiloyvi, treytað
av, at tilmæli frá byggifrøðinginum verður hildið eins og treytirnar hjá Landsverk.
Vega- og havnanevnd (framløga Trúgvi Gudmundarson):
• Skriv viðv. vegi í Heiðatrøðini: Nevndin mælir til, at arbeiðið verður gjørt og at asfalt verður
lagt á túnið, har kápulin er grivin niður. Einmælt samtykt.
• Ytstivegur/Klettagøta/Kirkjuvegur: Samtykt varð einmælt at fáa eina maskinu hjá Landsverk
at feiða tað leysa grótið burtur av vegnum.
Trivnaðarnevnd (framløga Eir J. Norðberg):
• Skriv viðv. trivnaði: Trivnaðarnevndin er farin í samstarv við SSP í einari tilgongd at bøta um
trivnaðin hjá børnum og ungum í kommununi. Einmælt samtykt.
• Tilboð induktiónskókiborð: Nevndin mælir til ikki at keypa induktiónskókiborð, men heldur
eina vanliga induktiónsplátu og ovn.
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•

Útbjóðingartilfar Hv. skúli: Samtykt eftir tilmæli nevndini, at bjóða arbeiðið út alment sum
skjótast.

Fíggjarnevnd (framløga Janus Thomsen):
• Tilboð induktiónskókiborð: Nevndin er samd um at mæla til ikki at keypa induktiónskókiborð,
men heldur keypa eina vanliga induktiónsplátu. Einmælt samtykt at fylgja tilmælunum frá
nevndunum.
• Tilboð uppá dagføring byggisamtykt: Samtykt varð at fylgja tilmælunum frá Teknisku nevnd
og Fíggjarnevnd og taka av tilboðnum.
7. Ikki almenn mál.

Fundarbókin lisin og skrivað undir.

Fundur lokin kl. 21.45

Janus Thomsen

Trúgvi Gudmundarson

Magni Bertholdsen

Niels J. Thomsen

Gunnhild Mortensen

Eir J. Norðberg

