Bygdaráðið
Bygdaráðsfundur 02.06.2008
Mál nr. 59/2008 Fíggjarmál
Formula Føroyar er komið við einum tilboðið uppá eina bókhalds-skipan
til kommununa, sum eitur Dynamics Navigator 5.01 (íroknað
kommunuroknskap BSL) uppá 56.000,00 og Lønarskipanina LøttLøn
3,0 uppá 25.000,00 kr. = 81.000,00 kr..
Fíggjarnevndin mælir frá at taka av tilboðnum frá Formula, tí
kommunan hevur fingið ajourført Lundan, so hann kann samkoyra við
BSL.
Avgerð. Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 60/2008 Fíggjarmál.
Eitt yvirlit yvir meirkostnaðin av útbyggingini av Tofta skúla var
viðgjørd grein fyri grein. Í uppgerðini framgongur, hvat kostnaðurin var
í 2005 tá tilboðini komu inn og hvør meirkostnaður er komin síðani og
hvat so tann endaligi kostnaðurin er.
Í 2005 var metingin av kostnaðinum 44.788.435,00 kr.
Meirkostnaður síðani er uppá 6.751.416,00 kr.
Samlaði kostnaðurin (meting) er sostatt 51.537.851,00 kr.
Fíggjarnevndin gjøgnumgekk fíggjarætlanina fyri inniverandi ár, og
møguligar játtanir sum kunnu flytast til skúlan í 2008.
Kontoir sum mælt verður til, at flytingar verða gjørdar á, eru:
220750: kr
220855: kr
310100: kr
310990: kr
310706: kr
330100: kr
400910: kr
761400: kr
766213: kr
Íalt:

250.000
150.000
500.000
50.000
50.000
50.000
500.000
300.000
150.000

WC-bygningurin
Ídnaðarøki
Bygdavegir
Býarskipan
Sparkivøllur
Campingpláss
Viðlíkahald skúlin
Ídnaðarøki (íløga)
Pumpur yviri á Toftavatni

kr. 2.000.000

Fíggjarnevndin mælir til, at hækka lánið í Eik við 5 mió. kr. og at fluttar
verða 2 mió. kr. av kontoinum, sum víst omanfyri, til skúlabyggingina.
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Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 61/2008 Mentanarmál
J. nr. 2008-0023-0020
Hin 06.05.2008 sendur Politiðið eina umsókn um (hálvt) skeinkiloyvi frá
cafe-in í Hópinum dagf. 04.04.2008 til ummælis hjá kommununi.
Mentanarnevndin mælir frá at geva Cafe´in- í Hópinum skeinkiloyvi, við
tað, at tað er vísindaliga prógvað, at jú lættari tað er at fáa fatur í rúsdrekka,
meira verður drukkið, og tað gongdina ynskir Mentanarnevndin ikki í
kommununi. Eisini mælir Mentananevndin frá at geva skeinkiloyvi, tí
Cafe´in liggur niðri á havnalagnum, har nógv arbeiðsfólk, sjófólk og onnur
hava sítt dagliga yrki, og tí henda liggur beint uppat einasta handli í bygdini
og ikki minst, liggur á tí mest sentrala økinum, har okkara ungu halda til.
Mentanarnevndin ynskir ikki at opna upp fyri fríðari atgongd til rúsdrekka
her í kommununi og mælir tí frá at játta skeinkiloyvið til Cafe´ina í
Hópinum.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini fekk 5 atkvøður fyri (Helen H.
Jacobsen, Petur í Túni, Elin á Torkildsheyggi, Petur J. Petersen og Súni í
Hjøllum), 1 atkvøða var blonk (Símun Johannesen).
Tilmælið frá Mentanarnevndini var sostatt samtykt.
Mál nr. 62/2008 Mentanarmál
J. nr. 2008-0019-0012.
Hin 15.05.2008 søkir Summartónar 2008 um fíggjarligan stuðul til at dekka
útreiðslurnar til konsertir. Ein konsert verður 03.07.2008 í Fríðrikskirkjuni.
Bygdaráðið játtaði kr. 2.000,00 í samband við konsertina seinasta ár.
Mentanarnevndin mælir til, at játta kr. 2.000,00 til konsertina í
Fríðrikskirkjuni, 03.07.2008.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.
Mál nr. 63/2008 Mentamál
J. nr. 2008-0023-0024.
Hin 15. Sept. 2008 kemur eitt Íslendsk kvinnukór, ið telur 100 kvinnur, at
syngja í Fríðrikskirkjuni.
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Tær søkja ikki um nakran stuðul, men við tað, at ferðin í Føroyum endar
hetta kvøldið, er spurningur um vit skulu gera nakað burturúr vitjanini av
hesum 100 kvinnunum.
Tað kundi t.d. verið ein sosial samvera í kirkjukjallaranum aftaná
konsertina, saman við kirkjukórinum o.ø. við eini lættari máltíð, har sungið
bleiv føroyskir og íslendskir sangir.
Mentanarnevndin tekur undir við og mælir til, at ein hugnaløta verður í
kirkjukjallaranum saman við kórinum og at stuðla hesi hugnaløtu við
2.000,00 kr.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.

Mál nr. 64/2008 Mentamál.
j. nr. 2008-0023-0029
Nú skúlin verður liðugur og verður tikin í brúk, er fleiri spurningar viðv.
Bókasavninum.
Nevndin fyri bókasavnið skal gera fíggjarætlan fyri komandi ár,
Mentanarnevndin skal tí koma við tilmælum um, hvussu nógv virksemið
skal verða:
Hvussu skal Bókasavnið vera opið?
Hvussu skal Bókasavnið skipast, nú tað letur upp í nýggjum karmum?
og aðrir líknandi spurningar.
Mentanarnevndin eigur at viðgera hetta.
Mentanarnevndin mælir til, at Kommunan hevur fund við nevndina og
bókavørðin, um hvørjar tankar tey hava fyri nýggja Bókasavnið í Skúlanum.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 65/2008 Mentamál.
J. nr. 2008-0023-0030
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Í umsókn dagfest 20.05.2008 søkir umboð fyri foreldrini at piltaliðnum hjá
B-68, um fíggjarligan stuðul til eina kapping, sum skal vera í Danmark, í
døgunum 18. til 28. juli í ár.
Hetta er Danacup, sum verður í Hjørring har 10 dreingir frá B68, tað eru
dreingirnir sum vóru føroyameistarar í 2006 (smápiltar), saman við 4
foreldrum, koma at luttaka. Venjari er Edmund Jacobsen.
Tey eru sinnaðið til at gera eitthvørt fyri kommununa, um stuðul verður
latin.
Mentanarnevndin mælir til, at játta teimum 3.000,00 kr. móti at grava fram
við baksíðuni á fortovskantinum í ovara borð, frá Toftagjógv inn til
Høganesvegin.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini, men
metur, at tekniska deild skal gera av, hvat arbeiðið er mest átrokandi at
gerða.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 66/2008 Mentamál.
J. nr. 2008-0023-0027
Í umsókn dagfest 22.05.2008 bjóðar Maggi Olsen, Eldrasambýlinum
Vesturskin, ein kistuvogn.
Kistuvognin hava tey roynt á Vesturskin við góðum royndum, og vognurin
ger tað nógv lættari hjá starvsfólkunum, tá eitt andlát hevur verið og
viðkomandi búfólk skal flytast.
Vognurin er 1 m langur, 50 cm. breiður og 53 cm. høgur tá hann er í brúki,
men hann kann leggjast saman, so hann blívur 63 cm. høgur, 50 cm. breiður
og einans 12 cm. angur, og hetta ger, at hann kann setast næstan allar staðir
uttan at taka pláss.
Kostnaðurin er 14.000,00 kr. plus mvg.
Mentanarnevndin mælir frá at keypa henda kistuvognin.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt
samtykt.
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Mál nr. 67/2008 Byggimál
J. nr. 2008-0042-0207.
Hin 08.05.2008 søkir Tórmóð Nesá um øki til bygning/bingju
uml. 100-200 m². Ætlanin er at fara undir ymiskt stoypivirksemið, o.a.,
tørvur verður á streymi og vatni.
Tekniska nevnd mælir til, at játta Tórmóð Nesá, loyvi til at seta fyribils
eina ella tvær bingjur, norðanfyri norðaru høllina hjá SEA-STAR, eftir
vanligum treytum og leigusáttmála.
Somuleiðis mælir tekniska nevnd til at havnafútin gevur boð um at rudda
øki norðanfyri hallirnar hjá Sea Star.
Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.
Mál nr. 68/2008 Byggimál.
J. nr. 2008-0042-0208
Í umsókn dagfest 19.05.2008 søkja Marjun og Haldur Gaardbo, Toftir,
um byggiloyvi til at gera ein kvist á vestursíðuna á húsum teirra á matr.
nr. 462.
Kvisturin verður miðskeiðis á tekjuni millum útbygningin og
norðursíðuna.
Tekning er viðløgd umsóknini.
Tekniska nevnd mælir til, at játta byggiloyvið til umsøkta kvist, eftir
vanligum treytum .
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 69/2008 Havnamál.
J. nr. 2008-0046-0029
Vest-Con hevur givið eitt tilboð uppá arbeiðið við at gera pierin inni í
Oyrum aftur eftir ódnarveðri.
Tilboðið er uppá 150-ella 200.000,00 alt eftir hvussu breiður pierurin
verður.
Afturat hesum kemur kostnaðurin av grótinum, ið kommunan skal
keypa.
Tekniska nevnd skal viðgera tilboðið, sum er uppá 160.000,00 kr.
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan tekur av tilboðnum frá VestCon og at kostnaðurin verður 160.000,00 kr. plus grótkeyp av
Lambareiði.

Bygdaráðið

5

Bygdaráðið
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.
Mál nr. 70/2008 Sosialmál.
(J. nr. 2008-0019-0013 ).
Í umsókn dagfest 15. mai 2008 søkir Kvinnuhúsið um fíggjarligan stuðul til
virksemið hjá teimum fyri 2008.
Útreiðslurnar fyri 2008 vera vantandi 1,081 mió. kr.
Trivnaðarnevndin staðfesti, at kr. 1.200,00 eru játtaðar á fíggjarætlanini fyri
2008, eins og undanfarin ár.
Avgerð: Bygdaráðið tók undir við at peningurin 1.200,00 kr. verður fluttur
Kvinnuhúsinum.
Mál nr. 71/2008 Ansingarmál.
J. nr. 2008-0031-0032
Nes kommunan hevur fingið eitt tilboð uppá gummimáttir til at leggja undir
reiggjurnar við Barnagarðin og flag til skráan aftanfyri máttirnar.
Tilboðið er í tveimum, har tað eina tilboðið er uppá 85.000,00 kr. ella
70.000,00 kr.
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan uppfyllir neyðugu trygdarkrøvuni
í Barnagarðinum, og tí keypur og leggur lógarkravdu máttirnar undir
reiggjurnar.
Trivnaðarnevndin mælir eisini til, at kommunan keypir og leggur flag á
skráan, ið er aftanfyri gummimátturnar.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 72/2008 Starvsfólkamál.
Kommunan hevur søkt eftir vaskifólkum til at vaska kommunuskrivstovuna
til at arbeiða 6 tímar um vikuna.
Tá freistin var úti, vóru 4 umsóknir innkomnar:
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at seta Judy Petersen, Saltnes, í starv
sum vaskifólk á kommunuskrivstovuni.
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