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Fundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 16. juni 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. Skriv frá nevndini í Suðuroyar Ferðavinnufelag. 

Samtykt varð framvegis at verða við í samstarvinum, treytað av, at allar hinar kommunurnar 

eisini eru tað. 

 

2. Asfaltering – skriv frá borgara. 

Samtykt varð, at kommunan í summar skal leggja asfalt á túnið, treytað av, at goldið verður fyri 

hetta.  

 

3    Asfaltering – skriv frá borgara. 

      Samtykt varð, at kommunan í summar leggur asfalt á fyri eigarans rokning. 

 

4.   Asfaltering – skriv frá borgarum. 

      Samtykt varð, at kommunan leggur asfalt á fyri eigarans rokning.  

 

5.   Asfaltering – skriv frá borgara. 

      Samtykt varð, at kommunan leggur asfalt á fyri eigarans rokning. 

 

6.   Skriv frá Trivnaðarnevndini um gøtu til gamla kirkjugarð í Sandvík. 

Samtykt varð at senda skriv til Matrikulstovuna um, hví onki er lagt av til gøtu og síðani til 

Jarðarráðið um at fáa burturav  matr. nr. 463c til ein atkomuveg til kirkjugarðin.        

  

7.   Umsókn um stuðul til kunningarstovu í Hvalba.  

Samtykt varð at geva tí eina royndartíð uppá gott eitt ár. Heldur virksemið uppat áðrenn  sept. 

2012, fellur stuðulin burtur.  

 

8.   Umsókn um stuðul til ferð frá byggitøkningum á Tekniska skúla.  

      Samtykt varð ikki at lata stuðul til hetta endamál.         

          

9.   Umsókn um stuðul til bygdagøtuna Hvalba – Tvøroyri frá ferðavinnubólki. 

Samtykt varð, at Hvalbiar Kommuna søkir ALS um stuðul til at gera gøtuna við Heygsvatn lidna 

og eisini til gøtuna millum Hvalba – Tvøroyri. 

 



2 
 

10. Støðutakan til innkomið tilboð uppá klæðing av Hvalbiar skúla.  

      Samtykt varð, at HMP Consult arbeiðir víðari við málinum og byrja verður við sokkulinum, sum  

      hann mælir til. 

 

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

 

12. Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

 

             

      Í sambandi við móttøku fyri Tanju Skaalum í Roynhøllini komandi sunnudag, varð samtykt, at        

      kommunan ber kostnaðin av køku v.m. 

 

      Í sambandi við felags eldradag í Suðuroynni, hevur kommunan fingið áheitan um at stuðla 

      hesum við einari upphædd. Samtykt varð at stuðla hesum við kr. 5.000,-. 

       

      

               

      Kunnað varð um ymisk mál. 

 

 Fundarbókin lisin og skrivað undir. 

 

      Fundurin lokin kl. 21.00. 

 


