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Bygdaráðsfundur 08.09.2011 
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. 116/2011 Byggmál 
J. nr. 2009-0011-0017 
Grannskoðaður roknskapur fyri 2010 hjá Skálafjarðar Sløkkiliði er komin til 
góðkenning hjá kommununi. 
Fíggjarnevndin hevur ongar viðmerkingar, og mælir til at góðkenna 
roknskapin hjá Skálafjarðar Sløkkiliðið. 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
 
Mál nr. 119/2011 Fíggjarmál/skúlamál 
J. nr. 2011-0021-0060 
Keyp av copymaskinu. 
Skúlin ynskir at leiga eina nýggja copimaskinu  
Nýggji leigukostnaðurin verður 149 kr/mán. meir enn tann núverandi, hetta er 
við leigu í 60 mánaðir. (við keypsrætti) u/mvg 
 Fíggjarnevndin mælir til at skúlin ger avtalu um at leiga nýggja 
copymaskinu, og at hetta verður fyri 60 mánaðar, við keypsrætti. 
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 120/2011 Fíggjarmál/skúlamál 
J. nr. 2011-0021-0059 
Nýggjar teldur 
Skúlin ynskir at fáa loyvi til at kanna hvørji tilboð skúlin kann fáa uppá nýggjar 
teldur til: 
Næmingar  36 teldur 
Lærarar  24 teldur 
Skúlastovur  10 teldur  = í alt 70 teldur. 
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Fíggjarnevndin mælir til, at skúlin innheintar tilboð um nýggjar teldur. 
Harafturat skal skúlin kanna um veitarin hevur nakra skipan, har skúlin 
kann  leiga/leasa teldur, t.d. á sama hátt sum copymaskinan verður leiga.  
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  123/2011    Byggimál. 
J. nr. 2011–0042-0288  
Umsøkn frá Felagið at byggja íbúðarblokkar á økinum á Kneysum. 
Bygdaráðið samtykti at taka hetta við í viðgerðini av býarplaninum, sum skal verða liðugt 
seinri í heyst.     
 
 
Mál nr. 125/2011   Tekniskt mál. 
J. nr. 2011-0044-0043. 
Vinnumálaráðið hevur sent kommununi uppskot til kunngerð um veitan av 
drekkivatni til ummælis.  
Bygdaráðið samtykti einmælt at taka kunngerðina til eftirtektar.  
 
 
 
 Mál nr. 126/2011   Havnamál. 
J. nr. 2010-0046-0042. 
Í skrivi dagf. 07.07.2011 sendir Vinnumálaráðið eitt lógaruppskot viðv. 
havnaloðsing til ummælis hjá kommununi. 
Uppskotið inniheldur ásetingar viðv. “Loðsskyldu” , “Loðsing” , “Loðsur” , 
“Loðsprógv” , “Loðsfrítøku” og “Loðsstøð”. 
Somuleiðis eru ásetingarnar hjá IMO (skjal A960) viðlagdar. 
Tekniska nevnd fegnast um at loðsskylda verður sett í gildi her á landi, og 
hevur ikki ítøkuligar viðmerkingar til lógaruppskotið.  
Staðfest av bygdaráðnum.   
 
Mál nr. 127/2011   Vegamál. 
J. nr. 2011-0044-0044. 
Áheitan frá borgara um vánalig parkeringsviðurskifti í Heimrustini.  
Tekniska nevnd mælir til at málið verður tikið við í viðgerðini av 
fíggjarætlanina fyri 2012, sum ein partur av miðstaðarøkinum. 
Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.  
 
Mál nr. 128/2011  Tekn. mál. 
J. nr. 2011-0024-0009 
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Í sambandi við, at Tofta Ítróttarfelag tekur flagið av grasvøllinum, verður tað 
lýst til sølu. 
Tekn. nevnd skal viðgerða, um kommunan hevur tørv á at keypa flag, sum skal 
nýtast til fríðkan o.a. í kommununi. 
Tekniska nevnd mælir til, at keypa uml. 1.000 m² at brúka til økið við 
Barnagarðin  og somuleiðis fram við landsvegnum, á strekkinum frá 
Toftagjógv og inn í Oyrar. 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr.  133/2011   Byggimál  
J. nr. 2011-0042-0301   
Í umsókn dagf. 22.08.2011 søkir Jákup Olsen, Brekkuvegur, Toftir, um loyvi 
til at leggja tak og gera hurð á niðurlagda vatnbrunnin omanfyri hús síni í 
Gerði. 
Tekniska nevnd mælir til at játta verður Jákup Olsen loyvi til at leggja tak 
á verandi takreising/konstruktión á vatnbrunninum og seta hurð í, men at 
hetta gevur honum ongan rætt til nakað endurgjald, tá ella um kommunan 
krevur vatnbrunnin burtur-tiknan. 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
   
 
Mál nr. 135/2011   Mentanarmál. 
J. nr. 2011-0023-0097 
Í skrivi dagf. juni 2011 biður Fornminnissavnið í Nes kommunu um, at 
Fornminnisavnið fær Sornhúsið inni á Regni frá kommununi, og at økið 
rundanum húsið verður frámatrikkulera.  
Mentanarnevndin mælir til,  at eitt hóskandi økið verður 
frámatrikkulerað burtur av verandi grundøki hjá Vesturskin, til 
Sornhúsið.  
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  
  
Mál nr. 136/2011  Mentnarmál. 
J. nr. 2011-0023-0098 
Í skrivi dagf. í juni 2011, boðar Fornminnisfelagið frá, at felagið tekur við 
Útistovuhoyggjhúsinum, sum ónevndur gevari letur sum gávu. 
Útistovuhoyggjhúsið var viðgjørt saman við Mentanarnevndini á fundi hin 
22.02.2011, har tosað var um støðuna hjá Útistovuhoyggjhúsinum. 
 
Mentanarnevndin mælir til at svara Fornminnisfelagnum, at Nes 
kommuna ikki ynskir at gerast partur av hesum málinum.  
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  



Bygdaráðsfundur  

[4] 
 

 
Mál nr. 137/2011   Skúlamál 
J.nr. 2011-0021-0058 
Leiðslan í Tofta skúla hevur vent sær til Nes kommunu við fráboðan um, at 
ætlanin er at seta í gildi roykibann á skúlans øki.  
Roykibannið skal verða á øllum skúlans økið, íroknað koyrivegin fram við 
skúlanum, tvs. har sum spæliplássið byrjar og norður um fimleikahøllina. 
Roykiforboðið skal verða allar 24 tímarnar av døgninum, tvs. at kvøldskúlar, 
og annað virksemi uttanfyri skúlatíð eisini er fevnt av hesum forboðið. 
Roykibannið skal koma í gildi frá 1. sept. 2011 
Mentanarnevndin tekur undir við ætlanum hjá skúlaleiðsluni og mælir til, 
at skúlans økið verður roykfrítt. Tó kemur roykiforboðið á koyrivegnum 
framvið skúlanum bert at umfata skúlabørnini, og starvsfólk skúlans. 
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  
  
 
Mál nr. 138/2011    
J. nr. 2010-0024-0003 
Skriv er komið frá nevndini og leiðaranum fyri Ungdómshúsið á Toftum. Biðið 
verður um stuðul til teldur, flatskerm og innbúgv, sum vóru keypt tá Ungdóms-
húsið lat upp. 
Væntandi stuðul frá fyritøkum gjørdi, at Ungdómshúsið skyldar smáar 100.000 
kr. fyri keyp av telduútbúnaði.  
Mentanarnevndin mælir til, at  kommunan stuðlar teldukeypinum hjá 
Ungdómshúsinum, við 30.000,00 kr. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum  
Tilmælið frá Mentanarnevndini og fíggjarnevndini samtykt. 
 
   
 
Mál nr. 142/2011  Mentamál / Kvøldskúlin 
J.nr. 2008-0023-0034 
Nevndin og leiðarin í Ungdómshúsinum, vilja hervið søkja um játtan til 
frítíðarvirksemi í Ungdómshúsinum á Toftum, sum skal virka sum 
ungdómvirksemi undir kvøldskúlaskipanini. 
Í Ungdómshúsinum er ætlanin at hava Dans, Talv, Foto, Myndlyst, Tónleik, og 
Drama. 
 
Málið er fyrilagt kvøldskúlaleiðarunum í Tofta skúla og skúlanum við Løkin, 
og skulu skúlarnir royna at finna tímar til hesa skipan. 
Bygdaráðið samtykti einmælt, at taka undir við, at skúlarnir arbeiða við 
hesum.  
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