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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 01. mars 2011 
 
Møtt vóru: Otto West, Trygvi Midjord, Martin í Nesi, Niels Olaf Eyvindsson, Herdis Jensen, Rúni 

Thomsen og Niels J. Thomsen.  

 

Fundurin varð settur kl. 18.00. 

 

 

1. Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Suðuroyar Svimjifelag. 

Samtykt varð at stuðla við kr. 5.000,-. 

 

2. Umsókn um stuðul til konsertferð frá Suðuroyar Manskóri. 

Samtykt varð ikki at stuðla. 

 

3.   Umsókn um stuðul til SSP dag fyri 7. fl. í Suðuroynni. 

      Samtykt at stuðla við kr. 3.000,-.  

 

4.   Umsókn um stuðul til fløguútgávu. 

      Samtykt varð ikki at veita stuðul. 

 

5.   Umsókn um stuðul til fløguútgávu. 

 Samtykt varð ikki at stuðla. 

 

6.   Umsókn um stuðul til Froðbiar Sóknar Róðrarfelag. 

      Samtykt varð at stuðla við kr. 5.000,-. 

 

7.   Umsókn frá Royn um stuðul til umvæling av umklæðingarrúminum. 

      Samtykt varð at hækka stuðulin til Royn í ár. 

 

8.   Hvalbiar Sóknar Fornminna- og Framtíðarfelag viðv. leigu v.m. 

Samtykt varð at leiga teimum bygningin, tá umvælingararbeiðið er liðugt. Fornminnar- og  

Framtíðarfelagið kemur at gjalda fyri ljós og hita.          

     

9.   Skriv um gøtu oman til sandin í Sandvík. 

      Samtykt varð at fáa hetta gjørt áðrenn summarið kemur. 

 

10. Skriv viðv. sýni av húsum. 

      Samtykt varð, at Niels Olaf Eyvindsson tekur sær av málinum. 
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11. Skriv viðv. Grótbrotinum. 

      Samtykt at senda svar um niðurstøðuna. 

 

12. Umsókn um loyvi at seta arbeiðshøll. 

Samtykt at boða frá, at Hvalbiar Kommuna ikki kann  geva loyvi at seta upp arbeiðshøll, tá                                                                  

økið er leigað. 

 

13. Skriv viðv. byggiøkinum til neystagrundir niðri í Støðini. 

      Samtykt varð, at kanna hæddina og at Vega- og Havnanevndin tekur sær víðari av málinum. 

 

14. Skriv viðv. grótkastinum á Hamranesi. 

      Samtykt varð at fáa ein løgfrøðing at orða skriv hesum viðvíkjandi. 

 

15. Umsókn um gravi- og byggiloyvi til vinnubygning á matr. nr. 182e. 

Samtykt varð at boða frá, at áðrenn tilsøgn um byggiloyvi kann gevast, má kommunan hava 

tekning av, hvussu bygningurin kemur at síggja út. 

   

16. Kunning um hvørji mál eru beind í nevnd síðani síðsta fund. 

       

      Tekniska nevnd: 

      Umsókn um byggiloyvi til at leggja tak á gomlu grundina á matr. nr. 150a í Hvalba.     

  

17. Málsviðgerð síðani síðsta fund: 

      Virðismeting av neystum og egningarskúri á havnarlagnum í Hvalba. HMP Consult hevur gjørt 

      eina meting av øllum bygningunum.  Samtykt varð at taka ein fund við eigararnar.     

       

      Tekniska nevnd: 

      Viðvíkjandi umsókn um byggiloyvi til at leggja tak á matr. nr. 150a, varð samtykt at geva byggi-         

      loyvi.       

          

       Kunnað varð um ymisk mál. 

 

 Fundarbókin lisin og skrivað undir. 

 

      Fundurin lokin kl. 21.30. 

 

      Otto West Trygvi Midjord Martin í Nesi                      Niels O. Eyvindsson 

  Herdis Jensen   Rúni Thomsen Niels J. Thomsen 


