Samandráttur av Bygdaráðsfundi 26.01.2015
Bygdaráðsfundur 26.01.2015 kl. 16.00 til kl. 18.50
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
x
Súni í Hjøllum
x
Elin á Torkilsheyggi
x
Niclas Davidsen
x
Mortan Højgaard
x
Jákup Olsen
x
Súnfríð Jacobsen
x
Marjun Gaardbo, skrivari x
Til viðgerðar:
Mál nr. 1/2015 Mentanarmál
J.nr. 2014-0011-0054
Málslýsing
Í skrivi 22.10.2014 søkir Tofta Ítróttarfelag um fíggjarliga stuðul fyri 2015, kr. 200.000,00 til
vaksnamannadeildina og kr. 150.000,00 til ungdómsdeidina.
Tilmælir
Á fundi 14.01.2015 mælir Mentanarnevndin til at játta Tofta Ítróttarfelag fíggjarligan stuðul, kr.
200.000,00 til vaksnamannadeildina og kr. 150.000,00 til ungdómsdeildina.
Niclas Davidsen var úti meðan málið var viðgjørt.
Á fundi 20.01.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. Peningurin
er avsettur á fíggjarætlanini fyri 2015.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Niclas Davidsen var úti meðan málið var viðgjørt.
Mál nr. 2/ 2015 Ferðslumál
J. nr. 2015-0044-0077
Málslýsing
Í skrivi 10.12.2014 søkir Mest um varandi loyvi til at koyra við mobilum
kranum á ávísum vegastrekkjum í Nes kommunu.
Økir talan er um eru:
1. Frá landsvegi, eftir Toftagjógv og oman á kajøkið.
2. Frá landsvegi, eftir Oyrunum og oman á kajøkið, eins og til og við bátahylin.
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3. Frá landsvegi, eftir vegnum har vindmyllurnar hjá SEV standa.
Verður koyrt á øðrum kommunalum vegastrekkjum, verður søkt í hvørjum einstøkum føri.
Tilmæli
Á fundi 13.01.2015 mælir Tekniska nevnd til, at Mest fær eitt varandi loyvi til at koyra við
mobilum kranum á vegastrekkjunum søkt verður um, inntil annar parturin sigur avtaluna upp.
Somuleiðis verður Mest at gjalda fyri møguligar skaðar, ið kunnu koma á økið, av kranunum.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 3/2015 Havnamál
J.nr. 2015-0046-0075
Málslýsing
Í skrivi 11.12.2014 spyr Byggivirkið KBH um tað er møguligt at fáa meira lendi norðanfyri verandi
stykkið hjá teimum.
Tørvurin á uttandura goymsluøki til arbeiðsskúrar og stór amboð, er øktur hjá teimum og rúmast
ikki á núverandi leiguøki.
Konkreti fyrispurningurin er:
 KBH hevur í løtuni 7m av asfalteraðum øki norðanfyri høllina
 KBH ynskir møguleikan at fáa tað økt til 15m (tvs. 8m afturat). Hetta tí at neyðugt er at
koma runt við trukki.
 Samstundis er neyðugt at avvatna økið við ristum!
 Harafturat ynskja teir, at 5m longur norður verður planerað og trumlað við føstum tilfarið (at
seta amboð á). Hetta nýtist ikki at vera asfalterað.
 KBH ætlar at avmarka hetta økið við hegni (sum teir sjálvir eiga), og harvið greitt markera
teirra øki, og hava møguleika fyri at halda tað ruddiligt.
Tilmælir
Á fundi 13.01.2015 mælir Tekniska nevnd til, at Byggivirkið KBH fær loyvi til at leiga økið á 13
m afturat norðanfyri verandi høll, har 8 m av økinum verður asfalterað, og at økið, ið verður
asfalterað, verður avvatnað við ristum, og 5 m av økinum verður planerað.
Tekniska deild hevur mett arbeiðið til kr. 70.000,00 uttan mvg.
Leigumálið tekur við, tá sáttmálin er undirskrivaður av báðum pørtum, og kann tá, um sáttmálin
ikki verður mishildin, ikki sigast upp av eigara og leigara fyrr enn eitt ár er farið. Tá hetta
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tíðarskeiðið er farið, kann sáttmálin sigast upp av báðum pørtum við einum mánaða, til 1. í einum
mánaða.
Á fundi 20.01.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
peningurin verður tikin av stovninum Havnir og lendingar íløgur.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 4/2015 Havnamál
J.nr. 2007-0046-0009
Málslýsing
Í samb. við Shengen skal portur setast upp við saltbryggjuna inni á Rætt. Tað vera 2 stk. norðanfyri
7 m til longdar, og 1 stk. sunnafyri á 3 m. Hæddin verður 2 m, og tilfarið verður galvaniserað jarn.
Tað norðara portrið verður fastgjørt í húsið, og ein faststoyptan stólpa niðanfyri, og tað sunnara
portrið verður fastgjørt í húsið og grótlaðingina.
Tekniska deild hevur fingið prís fyri portrini á kr. 35.500,00 uttan mvg.
Tilmælir
Á fundi 13.01.2015 mælir Tekniska nevnd til, at keypa portrini fyri kr. 35.500,00 uttan mvg.
Á fundi 20.01.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at
peningurin verður tikin av stovninum Havnir og lendingar íløgur.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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