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Bygdaráðsfundurin  01.10.2012   
Fundarstað:  Bygdaráðssalurin  
Hjástødd vóru:  Símun Johannesen x 
  Súni í Hjøllum x 

 Elin á Torkilsheyggi x 
 Johannus Danielsen x  
 Súnfríð Jacobsen x 
 Petur J. Petersen x 
 Jákup M. Kjeld  
Alfred Olsen   x 

 
 
 
Mál nr. 128/2012   Byggimál.  
J. nr. 2011-0042-0284 
Hin 31.08.2012 kom umsókn frá borgara, sum er eigari av matr.nr. 667 
Toftir, um byggiloyvi til úthús. Bygningurin skal standa á sama stað, har 
vakstrarhúsið stóð. Byggiloyvi er játtað, men er tað nú rætti eigarin av 
matr.nr. sum stendur fyri grundøkinum til húsið. 
 
Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvi eftir vanligum treytum. 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 129/2012 Jarðarmál  
J. nr.  
Tofta ítróttarfelag stendur fyri leigusáttmála sum er gjørdur fyri ein part 
av lendinum undir ovara vøllinum á Svangaskarði. 
Nes kommuna skal yvirtaka henda sáttmála, og hevur Ítróttarfelagið 
givið sítt viðmæli til hetta.   
 
Tekniska nevnd mælir til, at Nes kommuna yvirtekur leiguna av 
nevnda lendinum. 
Fíggjarnevndin tekur undir tilmælinum frá Teknisku nevnd. 
Tilmælið frá Teknisku var einmælt samtykt.  
 
 
 
Mál nr. 130/2012 Vegamál  
J. nr. 2008-0044-0011 
Hin 04.09.2012 heita borgarar sum búgva á Agninum á Nes kommunu 
um at breiðka vegin og at fáa lagt sevlinjurnar í jørðkaðal. 
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Tekniska nevnd mælir til, at hava fund við Landsverk um málið 
skjótast gjørligt. Hetta er eitt sera gamalt mál sum hevur verið til 
viðgerðar á fleiri fundum millum Landsverk og Nes kommunu. 
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 131/2012 Vegamál  
J. nr. 2012-0044-0060 
Fyrispurningur er komin frá borgara viðv. atkomuvegi til Heygsveg 13, 
og Toftaveg 5 og 7. 
 
Tekniska nevnd staðfestir, at ongin ætlan er fyri atkomuvegi til 
nevndu sethús, men at bygdaráðið arbeiðir við eini miðstaðarætlan 
fyri alt økið, har ein møguligur atkomuvegur eisini kann verða ein 
partur av ætlanini.  
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 135/2012   Mentamál.      
J. nr. 2012-0019-0038 
Hin 28.08.2012 søkir 2HHB á Kambsdali um stuðul til námsferð. Tey eru 
sinnað at arbeiða fyri stuðulin. 
 
Mentanarnevndin mælir frá at játta stuðul til 2HHB á Kambsdali. 
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 136/2012 Mentamál     
J. Nr. 2012-0019-0039 
Í skrivi dagfest 01.09.2012 heitir Heilafelagið um limaskap og stuðul. 
 
Mentanarnevndin mælir til, at Nes kommuna blívur limur í 
Heilafelagnum. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
Nevndin hevur kannað kostnað at vera limur og er limagjaldið 
600,00 kr. um árið.  
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggajrnevndini vóru einmælt 
samtykt.  
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Mál nr. 138/2012 Mentamál    
J. nr. 20122012-0023-0116 
Minningarhald teirra sjólætnu 1. novembur 2012.  
 
Mentanarnevndin mælir til at hava minningarhaldið í 
Fríðrikskirkjuni, síðan verða kransar lagdir við minnisvarðan, og 
kommunan bjóðar kaffi o.a. í kirkjukjallaranum aftaná. 
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.  
 
 
Mál nr. 139/2012 Mentamál       
J. nr. 2012-0023-0117 
Fornminnisfelagið søkir um stuðul fyri 2013  
 
Mentanarnevndin mælir til at játta somu upphædd sum fyri árið 
2012. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá mentanarnevndini.  
Fíggjarnevndin mælir harafturat til at Fornminnisfelagið 
framleggur eina virkisætlan fyri fíggjarárið 2013  
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt.  
 
 
Mál nr.  140/2012   Trivnaðarmál.     Alm. 
J. nr. 2012-0031-0137 
Í skrivi dagfest 03.09.2012 søkir Eyst. Barnaverndartænasta um eina 
eyka játtan fyri fíggjarárið 2012 uppá íalt kr. 549.000.  Parturin hjá Nes  
kommunu verður 110.000,00 kr. í eykajáttan til virksemið. 
 
Trivnaðarnevndin mælir til at Nes kommuna rindar sín part av 
eykajáttanini. 
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini. 
Fíggjarnevndin staðfesti, at á verandi fíggjarætlan fyri 2012 eru 
30.000 kr. ov nógv avsett til barnaverndartænastuna. 
Eykajáttanin verður sostatt kr. 80.000 – fíggjarnevndin mælir til at 
peningurin verður tikin av tøkum peningi. 
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt 
samtykt.  

 


