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Eyka bygdaráðsfundur  28. 05. 2009  
 
Mál nr. 92/2009   Fíggjarmál   
 
Roknskapurin fyri 2008, sum er grannskoðaður og uppsettur av SPEKT, 
verður viðgjørdur saman við SPEKT. 
Bygdaráðið skal samtykkja roknskapin innan 1. juni. 
 
Avgerð: Bygdaráðið samtykti einmælt at góðkenna roknskapin fyri 2008 soleiðis sum hann er 
uppsettur av SPEKT og grannskoðaraprotokollina soleiðis sum hon er uppsett.    
 
 
 
 
Mál nr. 96/2009   Fíggjarmál.  
 
Skriv er komið frá Flot, har biðið verður um fíggjarligan stuðul frá 
kommununi til Svimjifelagið Flot í samband við, at Birita Debes hevur 
kvalifiserað seg til oyggjaleikir og heimsmeistaraskapið (HM) í 
svimjing, sum verður í Rom síðst í juli. 
Í samband við, at hon skal svimja í 50 metur hyli á HM, er hon noydd at 
fara uttanlanda at venja, saman við nøkrum av okkara bestu svimjarum í 
landinum.  Av tí at Birita bert er 13 ára gomul vil Flot ikki lata hana fara 
uttanlanda einsamalla í ein heilan mánað at venja og kappast,  
 

Venjingarlegan er frá 4. til 21.juli – sum er beint eftir at Birita hevur 
luttikið í Oyggjaleikunum. 
 
Mentunarnevndin mælir til at játtað Flot 5.000,00 kr.  
 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og  
játtað ein stuðul uppá 5.000,00 og taka hetta av kto. Nr. 493640  
”Stuðul til ymisk endamál”   
 
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 97/2009 Byggimál 
J. nr. 2009-0023-0053 
Framløga var hin 17.04.2009 fyri bygdaráðnum í samband við ætlanina at 
byggja eina høll yvir niðara vøll á Svangaskarði, sum skal inniloka 
fótbóltsvøllin saman við øllum økinum til frælsan ítrótt rundan um vøllin. 
 
Sum bleiv upplýst á aðalfundinum hjá felagnum, so hevur Tofta ítróttarfelag  
samtykt at stovna eitt partafelag, sum skal eiga og reka høllina. Ein fyribils 
nevnd er sett at fyrireika formligu stovnanina av hesum partafelag, sum skal 
arbeiða víðari við ætlanini.  
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Nevndin søkir hervið Nes kommunu um fíggjarligan stuðul til tær neyðugu 
útreiðslurnar í samband við fyrireikandi tíðarskeiðið. 
 
Fíggjarnevndin mælir til, at játta 50.000,00 kr. til neyðugar útreiðslur í 
samband við verkætlanina á Svangaskarði.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
 
 
Mál nr. 98/2009 Fíggjarmál/eykafíggjarlóg 
 
Fíggjarnevndin hevur endurskoða fíggjarætlanini fyri 2009.  Roknskapurin 
fyri 2008 er liðugur og eftirkannar nevndin verandi avseting, við nýtsluna í 
2008. Eftir fyrstu gjøgnumgongd metir nevndin, at ov lítið er sett av á 
ymiskum økjum fyri í alt tkr. 2.842, eisini metur nevndin at inntøkan kemur at 
minkað við tkr. 900. Eftir hesar niðurstøður, metur fíggjarnevndin tað neyðugt  
við sparingum fyri í alt tkr. 4.529, fíggjarætlanin verður enn einaferð 
endurskoða og peningurin verður funnin til vega. 
 
Fíggjarnevndin staðfestir eina meirútreiðslur á tkr. 2.842 eina minni inntøku á 
tkr. 900 og mælir til eina sparing á tkr. 4.529.  
 
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var samtykt við 6 atkvøðum fyri, 
(Símun Johannesen, Súni í Hjøllum, Petur J. Petersen, Súnfríð Jacobsen og 
Jóhannus Danielsen) ongin var blonk og 1 var ímóti (Jákup M. Kjeld) 
 


