Samandráttur av Bygdaráðsfundi 21.04.2015
Bygdaráðsfundur 21.04.2015 kl. 17.00 til kl. 19.00
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
x
Súni í Hjøllum
x
Elin á Torkilsheyggi
x
Niclas Davidsen
x
Mortan Højgaard
x
Jákup Olsen
forfall
Súnfríð Jacobsen
x
Marjun Gaardbo skrivari x
Til viðgerðar:
Mál nr. 19/2015 Fíggjarmál
J.nr.14.00.00-Ø09-1-15
Málslýsing
Ársroknskapurin fyri 2014 hjá Skálafjarðar Sløkkiliði er komin til ummælis hjá Nes
kommunu. Høvuðstølini frá raksturinum eru
R 2014
R 2013
Nettoinntøka
1.919.838
2.040.215
Útreiðslur í alt
1.741.889
1.724.844
Úrslit áðrenn avskriving/rentur
177.949
315.371
Avskrivingar
Rentuinntøka

231.562
7.016

252.422
5.296

Ársúrslit

-46.597

68.244

Tilmæli
Á fundi 16.04.2015 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við roknskapinum, soleiðis sum
hann er uppsettur.
Jóhannus Danielsen, formaður í Skálafjarða Sløkkiliði, var úti meðan málið var viðgjørt.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Jóhannus Danielsen, formaður í Skálafjarða Sløkkiliði, var úti meðan málið var viðgjørt.
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Mál nr. 20/2015 Havnin
J.nr. 08.03.25-P20-1-15
Málslýsing
Í skrivi 13.03.2015 søkir eitt smápartafelag um grundøki til vinnubygning á uml. 600 m². Økið,
felagið hugsar um, er norðanfyri bygningin hjá KBH í Oyrunum.
Tilmæli
Á fundi 07.04.2015 mælir Tekniska nevnd til at boða umsøkjarinum frá, at tað ikki er møguligt
at fáa økið norðan fyri verandi høll í Oyrunum, men at kommunan setur seg í samb. við
umsøkjaran fyri at vita, um tað er annað øki í kommununi, sum felagið evt. er áhugað í.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt
Mál nr. 21/2015 Vegamál
J.nr.05.00.05-G01-1-15
Málslýsing
Í skrivi 16.11.2012 heittu borgarar, við Brekkuveg og Heygsveg, á kommununa um, at gera
ferðsluforingar, og at betra um viðurskiftir á norðara parti á Brekkuvegnum og Heygsvegnum.
Tilmælir
Á fundi 07.04.2015 mælir Tekniska nevnd til at 2 ferðsluforðingar verða gjørdar, á tí innara
partinum, á Heygsvegnum, og at ferðsluforðingar á Brekkuvegnum verða tiknar við í viðgerðini av
fíggjarætlanina fyri 2016.
Á fundi 16.04.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 22/2015 Havnin
J.nr. 08.03.30-P20-1-15
Málslýsing
Í skrivi 26.03.2015 vísir havnameistarin á at neyðugt er at gera ávísar ábøtur á havnalagnum, í
Oyrunum, um havnin frameftir skal haldast á einum rímuligum støði.
Havnameistarin metir, at neyðugt er at gera:
 Endan á norðasta molanum.
 Grótkastið, allan vegin framvið Oyrahavnini.
 Har grótkastið hevur fingið skaða, verður nýtt grót at leggja út.
 Innsiglingin í Oyrahavnina.
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Tilmælir
Á fundi 07.04.2015 mælir Tekniska nevnd til at biðja Teknistovuna í Gøtu koma við eini tilráðing
til Teknisku nevnd um, hvussu endin á norðasta molanum kann gerast, og grótkasti annars inni í
Oyrahavnini.
At kommunan fær sær sakkunnleika til at finna útav hvat gerast skal við innsiglingina í
Oyrahavnina.
Á fundi 16.04.2015 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 23/2015 Trivnaðarmál
J.nr. 16.06.00-G01-1-15
Málslýsing
Í skrivi 17.02.2015 heita foreldur í Nes kommunu, sum hava børn í tí kommunalu barnaansingini,
um at fáa ein fund við kommununa fyri at tosað um viðurskiftini í summarfrítíðini.
Foreldraumboðini byrja við at siga, at tey eru sera glað og vælnøgd við ansing av børnunum í Nes
kommunu. Børnini hava tað fantastiska gott, og umstøðurnar eru vanligt sera góðar. Tað kunnu tey
ikki siga annað til, og tað eru tey sum foreldur sera takksom fyri.
Dagrøktin og barnagarðurin stongja hvørt summar í 4 vikur. Hetta meta tey er sera óheppið, tá tað
ikki er líka lætt hjá øllum at halda summarferiu júst hetta tíðarskeið. Tað er rættuliga umráðandi fyri
børnini at vera í kendum umhvørvið saman við kendum fólki.
Tað hevði eisini verið ein góð hjálp um tað var stongt 1 ella 2 vikur ístaðin fyri 4 vikur.
Tilmælið
Á fundi 21.04.2015 mælir Bygdaráðið til, at spurningurin um barnaansingin skal hava opið alt
summari verður viðgjørdur í samb. við fíggjarætlanina 2016.
Avgerð
Tilmælið frá Bygdaráðnum var einmælt samtykt.
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