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Bygdarráðsfundur 

 

Hvalbiar Kommuna 

 
Dagfesting:  03.04.2017  kl. 17.50 

 

Á fundi:  Janus Thomsen 

Trúgvi Gudmundarson 

Niels Jacob Thomsen 

Magni Bertholdsen 

  Niels Olaf Eyvindsson 

Eir J. Norðberg 

Gunnhild Mortensen 

Ikki møtt:  

 

Skrivari:  Johanna B. Djurhuus 

    

Formaðurin bað um loyvi at taka eitt mál við aftrat – játtað og kemur á skránna sum mál nr. 6. 

 

1.   Umsókn um stuðul til bygdastevnuna 2017 frá Royn. 

Samtykt varð við seks atkvøðum fyri at fylgja tilmælinum frá nevndini. Niels Jacob Thomsen 

atkvøddi ímóti. 

 

2.   Umsókn um fíggjarligan stuðul frá Kvinnuhúsinum-Kreppumiðstøðini. 

Samtykt varð einmælt ikki at stuðla.  

 

3.   Umsókn um stuðul til útgávu av blaðnum ”Eftirskúlin nr. 12”. 

Samtykt við fimm atkvøðum fyri at stuðla hesum við kr. 2.500. 

 

4.   Val av limi í Vatnsýnisnevndina í Hvalba fyri Evald Holm. 

Tekniska nevnd mælir til at velja Signar Olsen sum fastan lim í Vatnsýnisnevndina og Jens 

Hammer sum varalim. Einmælt samtykt. 

 

5.   Grótbrotið. 

Tá privatfólk biðja um grót, verður mælt til, at víst verður til Grótbrotið í Porkeri, har betri um-

støður eru viðvíkjandi fylling av gróti v.m. Tekniska nevnd hevur umrøtt málið og er av somu 

áskoðan. Samtykt varð einmælt at fylgja tilmælinum. 
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6.   Umsókn um marknaumskipan uttangarðs millum matr. nr. 244 og 48a, Hvalba. 

Samtykt varð einmælt at viðmæla marknaumskipanini. 

 

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

 

      Tekniska nevnd: 

 Skriv frá borgara viðv. Drátti. 

 Skriv frá eigarum viðv. grasi frá minnisvarðaøkinum í Skálum. 

 Skriv frá borgara um trupulleikar av tøðum, ið verða beind í ánna.  

 

Vega- og havnanevnd: 

 Skriv frá borgara viðvíkjandi neysti á Hamranesi. 

 Skriv frá borgara viðv. vegi. 

 

Trivnaðarnevnd: 

 Tilboð frá Sp/f Aktiv á umleið kr. 23.360 uppá tráðleysa netskipan til Hvalbiar skúla. 

 Skriv frá Skúlastýrinum viðvíkjandi uttandura økinum við Hvalbiar skúla. 

 

Fíggjarnevnd: 

 Tilboð frá Sp/f Aktiv á umleið kr. 23.360 uppá tráðleysa netskipan til Hvalbiar skúla. 

 Tilboð frá Sp/f Ansni Trygdarfelag uppá vaktarhald við kommunuskrivstovuna, dagstovnin 

og almenna WC á Heyggi. 

 Skriv frá Skúlastýrinum viðvíkjandi uttandura økinum við Hvalbiar skúla. 

 

8.    Kunning um málsviðgerð síðani síðsta fund. 

       Tekniska nevnd (framløga Niels Olaf Eyvindsson): 

 Skriv frá borgara: Samtykt varð at siga frá, at Hvalbiar Kommuna tekur sær av at sáa gras-

fræ í moldina, men upprudding kemur kommunan ikki at taka sær av. 

 Minnisvarðaøkið í Skálum: Samtykt varð einmælt at siga frá, at økið uttan um húsið verður 

sligið í summar. 

 Skriv um burturbeining av tøðum: Nevndin mælir til, at ein áheitan verður løgd á hei-

masíðuna viðvíkjandi tøðum. Einmælt samtykt. 

 

      Vega- og havnanevnd (framløga Trúgvi Gudmundarson): 

 Havnareglugerð: Nevndin hevur viðgjørt havnareglugerðina og mælir til at taka undir við 

hesari. Einmælt samtykt at útseta málið til komandi fund til støðutakan.  
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Trivnaðarnevnd (framløga Eir J. Norðberg) 

 Navnakapping til dagstovnin: Nevndin mælir til at lýsa við navnakapping til nýggja dagstov-

nin sum skjótast. Bygdarráðið skal tilskila sær rætt til at velja millum innkomnu uppskotini 

ella onki at taka. Vinnandi uppskotið fær eina peningagávu á kr. 3.000. Einmælt samtykt. 

 Tráðleys netskipan til Hvalbiar skúla: Trivnaðarnevndin mælir til at taka av tilboðnum frá 

Sp/f Aktiv kr. 23.360. 

 

Fíggjarnevnd (framløga Janus Thomsen) 

 Tilboð frá Sp/f Aktiv uppá netskipan: Nevndin er samd um at taka av tilboðnum frá Sp/f Ak-

tiv kr. 23.360 til nýggja tráðleysa netskipan. Samtykt varð at fylgja tilmælunum frá Triv-

naðarnevndini og Fíggjarnevndini og taka av tilboðnum. 

 Tilboð frá Sp/f Ansni Trygdarfelag: Einmælt samtykt at taka av tilboðnum uppá vaktarhald 

við dagstovnin frá 1. august 2017.  

 Uttanduraøkið við Hvalbiar skúla: Fíggjarnevndin mælir til at taka hetta mál uppaftur tá 

fíggjarlógin fyri 2018 verður gjørd og fáa málið betri lýst. Einmælt samtykt.  

 

 

 

Fundarbókin lisin og skrivað undir.     Fundur lokin kl. 21.15 

         

 

Janus Thomsen               Trúgvi Gudmundarson             Magni Bertholdsen              Niels J. Thomsen 

  

 

                 Niels Olaf Eyvindsson Gunnhild Mortensen            Eir J. Norðberg             


