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Bygdaráðsfundurin 03.10.2011  
Fundarstað:  Bygdaráðsalurin 
Hjástødd vóru: Símun Johannesen x    
  Súni í Hjøllum x 
                                            Elin á Torkilsheyggi x   
  Johannus Danielsen x  
                                            Peddy Højgaard x  
   Petur J. Petersen x  
   Jákup M. Kjeld x 

 Alfred Olsen - ref. x 
 
 
Mál nr. 144/2011 Almannamál 
J. nr. 2011-0003-0014 
Sambart viðtøkur fyri Almannastovuna, er skriv komi frá Almannastovuni 
viðv. vardum starvi frá 01.01.2012 at rokna. 
Fíggjarnevndin mælir til, at hetta verður tikið við í fíggjarætlanina 
fyri 2012. 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini samtykt. 
 
 
 
Mál nr. 146/2011 Tekniskt-/Mentanarmál 
J. nr. 2008-0048-0042 
Áheitan er komin til Nes kommunu viðvíkjandi staðarnavninum har nýggja 
Blákrossheimið skal byggjast. 
Sagt verður, at søguliga staðarnavnið er Pæturshús. 
Tekniska nevnd tekur undir við áheitanini og mælir til, at staðarnavnið 
har Blákrossheimið ætlandi skal verða, skal eita Pæturshús. 
Mentanarnevndin tekur undir við áheitanini og hevur sama tilmæli.  
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 149/2011 Mentamál 
J. nr. 2011-0023-0101 
Minningarhaldið teirra sjólætnu 1. november 2011 
Mentanarnevndin mælir til, at Martin R. Jacobsen, prestur talar til 
minningarhaldið, sum verður kl. 15,00.  
Viðrar ikki, verður minningarhaldið í Fríðrikskirkjuni. Eftir 
minningarhaldið, og kransar eru lagdir, bjóðar bygdaráðið til kaffi í 
kirkjukjallaranum. 
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 150/2011 Mentamál 
J. nr. 2011-0023-0099 
Fornminnisfelagið søkir um stuðul til virksemi fyri 2012. Sum nakað nýtt er 
talan um at seta ein savnshjálpara í starv. 
Mentanarnevndin mælir til at veita sama stuðul sum fyri árið 2011. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt. 
 
 
Mál nr. 153/2011  Ansingarmál 
J. nr. 2011-0031-0120 
Fyrispurningur er komin frá foreldraráðnum, at hava opið í dagrøktini 
millum jól og nýttár. 
T.d er kostnaðurin fyri 4 børn í 4 dagar 5.116,00. 
Trivnaðarnevndin mælir til, at dagrøktin verður afturlatin millum jól 
og nýtár, eins og undanfarin ár.  
Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt. 
   
 
 


