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Eyka bygdaráðsfundur 14.09.2007. 
 
 
Mál nr. 92/2007   Orkumál. 
 
Batek-solhitaskipanir hava givið eitt tilboð uppá  fýra  sólfangarar 
afturat í Tofta skúla, soleiðis at øll takfladan á suðursíðuni hevur 
sólfangarar.  
Tilboð kr. 11.550,00 
 
Tekniska nevnd mælir til, at tikið verður av tilboðnum frá Batek- 
v/Eyðun Lauritsen, Skipanes. 
  
Fíggjarnevndin mælir til, at tikið verður av tilboðunum um 4 stk. 
sólfangara afturat í Tofta skúla.  
 
Avgerð: Tilmælini samtykt.  
 
 
Mál nr. 93/2007  Fyrisitingarmál. 
 
Farið er undir at broyta og útbyggja kommunuskrivstovuna soleiðis, at 
ein millumbygningur verður gjørdur millum bæði húsini, so 
umstøðurnar hjá fyrisytingini gerðast betri. Samstundis verður hetta 
ein fríðkan fyri miðstaðarøkið. 
Avsettar vóru 525.000 kr. á fíggjarætlanini fyri 2007  
Eftir at arbeiðið nú verður meira umfatandi verður neyðugt við eykajáttan. 
 
Tekniska nevnd og Fíggjarnevndin mæla til eina eykajáttan uppá 
900.000,00 kr. 
   
Avgerð: Tilmælini einmælt samtykt.  
 
 
 
Mál nr. 94/2007   Jarðarmál. 
 
Símin og Randi Hansen hava fingið játtað grundstykki matr. nr. 699 
ba, við Gaddavegin. 
Grundstykki er matrikkulera og matrikkulkort er gjørt og grundstykki 
er klárt at skeyta. 
Nú er fyrispurningur komin, um tey kunnu keypa øki norðanfyri 
grundstykki norður móti gamla garðinum afturat verandi grundøki. 
Øki sum talan er um, er 5,55 metur breitt á vesturenda og 11,22 metur 
eysturenda.  
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Tekniska nevnd mælir til at lata stykkið vera óbroytt og tað viðførir, at 
ynski ikki verður gingi á møti.  
   
Avgerð: Tilmælið  samtykt.   
 
 
Mál nr. 95/2007   Havnamál 
 
Tekniska nevnd hevur viðgjørt eina umsókn frá sp/f Ambolt v/Eyðun 
Anthoniussen, hin 07.05.2007, um at byggja eina høll upp á 600 m² á  
havnaøkinum í Oyrunum, og samtykti, at tá  kommunan hevði fingið 
endalig boð frá øðrum umsøkjarum á økinum, skuldu Ambolt vera 
kontakta aftur. 
 
Tekniska nevnd mælir til, eftir at onki endaligt svar er komið frá fyrra  
umsøkjara, at  arbeiða víðari við umsóknini hjá Ambolt, og at 
plaseringin eftir tekningum verður gjørd og funnin saman við 
Teknistovuni í Gøtu, áðrenn byggiloyvi verður givið.   
 
Avgerð:Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
  
 
Mál nr. 96/2007 byggimál.   
 
Byggiloyvi til tær 5 íbíðirnar hjá Timburhandlinum úti á 
Kvíggjarheyggi.  
Højgaards Handilsvirkið hevur á fundi við kommununa í dag latið 
tekningar v.m. av ætlaðu byggingin til kommununa.  
  
Tekniska nevnd mælir til at projektið hjá Højgaards Handilsvirkið 
heldur fram. 
 
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
  
 
Mál nr.   97/2007   Skúlamál. 
 
Kommunan hevur søkt eftir vaskifólki fyri Julinu Andersen, sum gevst 
vegna aldur, og eru innkomnar tvær umsóknir: 
 
Mentunarnevndin mælir til at Irena Olsen, sum hevur vaska í 
skúlanum fyrr,  verður settur í starv. 
 
Avgerð. Tilmælið frá Mentunarnevndini var einmælt samtykt.  
Eyðfinn Johannesen var úti meðan málið var viðgjørt. 
 
    
 


