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zFundur í Hvalbiar sóknar kommunu hin 14. jan. 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. 3. 

 

Fundurin varð settur kl. 17.30. 

 

1.   Umsókn um stuðul til útgávu av Eftirskúlanum nr. 9 og 10. 

Søkt verður um stuðul á kr. 10.000,- til útgávu av Eftirskúlanum nr. 9 og 10 í 2015. Samtykt 

varð einmælt at stuðla útgávuni við kr. 10.000,-. 

 

2.   Umsókn um stuðul við keyp av fløgu og brillum til sólarmyrking. 

Samtykt varð einmælt ikki at taka av nøkrum av hesum tilboðum.  

 

3.   Hoyringsskriv av lógaruppskotum um Løgtingsvallóg og Kommunuvallóg. 

Ein avleiðing av lógaruppskotunum er, at minsta stødd av valstaði verður hækkað til 100 velja-

rar. Millum annað við atliti til hetta, varð bygdarráðið samt um, ikki at taka undir við 

uppskotunum um broytingar í Løgtings- og Kommunuvallógunum. 

 

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

a) Tekniska nevnd:  Umsókn um byggiloyvi matr. nr. 389a. 

b) Vega- og havnanevnd: Skriv viðv. neystaplássunum í Nesi. 

c) -   Skriv viðv. gerð av vegi frá Hólabrekkuni. 

d) Trivnaðarnevnd: Skriv frá Hvalbiar skúla viðv. hjartastartara. 

 

5.   Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

 

      Tekniska nevnd (framløga Magni Bertholdsen): 

 Byggiloyvi á matr. nr. 389a:  

Samtykt varð, at Tekniska nevnd kannar málið nærri, áðrenn støða verður tikin. 

 Framhald av arbeiðinum framvið ósanum: 

Samtykt varð við fimm atkvøðum fyri, ikki at halda fram við arbeiðinum.   

 

      Vega- og havnanevnd (framløga Eyðfinn Debes): 

 Skriv viðv. gerð av vegi frá Hólabrekkuni: 

Trúgvi Gudmundarson heitir á bygdarráðið at gera vegin frá Hólabrekkuni, uml. 112 m. og 

eisini at gera vegin frá matr. nr. 128a til 131a, uml. 60m. Nevndin vendir aftur til málið viðv. 
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Hólabrekkuni, tá onnur viðurskifti eru komin uppá pláss. Samtykt varð at fylgja tilmælinum 

frá nevndini. Viðvíkjandi vegnum frá matr. nr. 128a til 131a, varð einmælt samtykt at hesin 

verður gjørdur av arbeiðsmonnunum hjá kommununi.  

 

       

      Trivnaðarnevnd (framløga Rúni Thomsen): 

 Hjartastartari í Hvalbiar skúla: 

Skúlastjórin ger í skrivi vart við, at hjartastartarin í skúlanum ikki má nýtast til børn. Sam-

tykt varð at keypa tríggjar hjartastartarar, ið eisini kunnu brúkast til børn: til skúlan, spæ-

listovuna í Nesi og Roynhøllina.   

 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 19.45 

 

 

Trúgvi Gudmundarson  Rúni Thomsen Magni Bertholdsen 

 

 

Eyðfinn Debes Martin í Nesi                  Niels Jacob Thomsen            Jóhan Eli Poulsen 

                


