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Almenni bygdaráðsfundurin 02.10.2006
Mál nr. 60/2006 Dagrøktarmál.
Hækkan av fíggjarætlanini hjá dagrøktini
Frágreiðing:Mál nr. 57/2006 frá seinasta fundi – 2. viðgerð.
Bygdaráðið samtykti tilmælið frá fíggjarnevndini óbroytt við aðru
viðgerð.
Mál nr. 61/2006 Byggimál.
Frágreiðing: Hin 26.09.2006 søkir Napoleon Hansen, vegna Kioskina
við Toftagjógv, um loyvi til at inniloka trappuna inn til Kioskina.
Tekniska nevnd mælir til at játta kioskini við Toftagjógv byggiloyvi
eftir galdandi reglum og sambært innsendu tekning
Avgerð: tilmælið samtykt.
Mál nr. 62/2006 Umhvørvismál.
Broyting í reglugerðini hjá IRF.
Frágreiðing: Í skrivi dagfest 14.09.2006 boðar IRF frá, at prísurin
fyri burturkast frá bingjuplássunum hækkar úr 160,00 kr. pr. m3 upp
til 180,00 kr. pr. m3.
Hinvegin verður reint papír, papp og klárt plast avrokna uttan
kostnað.Endamálið við broytingini er at fáa økt skiljingina av papíri,
pappi og plasti , so henda nøgdin kemur upp til 10% av samlaðu
nøgdini.Teir geva tvinni dømir um, hvat kostnaðurin er uttan skiljing
og við skiljing.
Leigan av bingjum ferð upp úr 80,00 kr. pr. m3 upp í 96,00 kr. pr.
m3 um mdr. og við einum dømi, har ein bingja verður leiga í 8
dagar, so er samlaði kostnaðurin 422,50 kr. Príshækkingin kemur í
gildið 1. okt. 2006.
Avgerð: Bygdaráðið tók hetta sum kunning.

Mál nr. 63/2006 Ansingarmál.
Frítíðarskúlin
Frágreiðing: Søkt hevur verið eftir starvsfólki til Frítíðarskúlan.
Eftir innstilling frá leigaranum, mælir Trivnaðarnevndin til at seta
Ann Poulsen, Toftir í starv.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá trivnaðarnevndini, og
at leigarin tekur meirútreiðslurnar við í fíggjarætlanina fyri 2007.
Avgerð: tilmælini samtykt.
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Mál nr. 64/2006 Byggimál
Umsókn um útbygging.
Frágreiðing: Umsókn frá Landingarmiðstøð Føroya um loyvi til at
byggja rávøru-/køligoymslu norður úr verandi bygningi.
Tekniska nevnd mælir til at geva Landingarmiðstøð Føroya
prinisipielt byggiloyvi til ætlaðu uppíbygging,men áðrenn tekniska
nevnd kann viðgera umsóknina við byggiloyvi fyri eyga, er neyðugt
við fullfíggjaðari tekning av ætlanini.
Avgerð: málið einmælt samtykt.
Mál nr. 65/2006 Byggimál
Umsókn um byggiloyvi.
Frágreiðing: Umsókn frá Sámal J. D. Olsen um loyvi til at byggja
hjall, sum er umleið 4 m langur og 2 m breiður. Ætlanin er ikki at
hava møn, men eitt hall á takinum, sum er hóskandi til sethúsini.
Hjallurin verður bygdur umleið 3 m eystan fyri húsini og í flukt við
tey. Talan er um sama økið, har gamli hjallurin stóð.
Tekniska nevnd mælir til at játta byggiloyvi eftir vanligum
treytum.
Avgerð: Tilmælið samtykt.

Mál nr. 66/2006 Jarðarmál
Umsókn um grundstykki
Frágreiðing: Umsókn frá Jan Højgaard, Saltangará, um loyvi til at
keypa matr. nr. 357d, Tofta bygd. Til grundstykki til sethús.
Tekniska nevnd mælir til, at játta grundstykkið eftir vanligum treytum.
Avgerð: tilmælið samtykt.

Mál nr. 67/2006 Trivnaðarmál
Umlætting á Vesturskin.
Frágreiðing: Uppgerð yvir umsóknir um umlætting/upptøku á
Vesturskin, er komin frá leiðaranum fyri heimarøktina. Ætlanin er at
hava fund skjótast gjørligt, nú nýggj upptøkunevnd er vald.
Uppgerðin vísur, at 4 pláss verða tøk í september og onkur er sum
ynskir fast búpláss.
Nú Eyst. Røktar- og Ellisheim er útbygt og fólk flyta av Vesturskin til
Røktarheimið, metur leiðarin, at tøk pláss fara at verða á Vesturskin.
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Í løtuni metir Trivnaðarnevndin ikki, at vit skulu lata fast pláss til fólk
úr øðrum kommunum, men mælir til, at avbygdafólk tó framhaldandi
kunnu búgva og fáa pláss á Vesturskin, men mugu tey víkja, um fólk
her í kommununi stendur á bíðilista, og at ein uppsagnarfreist verður
uppá ca. 6 vikur.
Avgerð: tilmælið samtykt.
Mál nr. 68/2006 Fíggjarmál
Stuðul til bygdasavnið.
Frágreiðing: Hin 05.09.2006 søkir Bygdasavnið í Nes kommunu
um fíggjarligan stuðul fyri 2007.
Neyðugt verður við hægri játtan í ár til røkt, og nógvum arbeiðið
sum neyðugt er at gera, t.d.
1. Ístandsetan av neystinum, sum hoyrir til gamla prestagarðin.
2. Í Gamlagerði er arbeiði í gongd og verður hildi fram við
umvæling av húsinum.
3. Røkt av Køkshúsinum.
4. Røkt av Prestagarðinum.
5. Varðarnir millum bygdir er innan virkisøkið hjá
Bygdasavninum og er her nógv at gera.
6. Brúgvin um Toftavatn krevur ábøtur
Mentunarnevndin mælir til at hækka kommunupartin lutfalsliga í %
sum játtanin frá tí Almenna.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini samtykt

Mál nr. 69/2006 Vegamál.
Liðuggerð av Kvíggjarvegnum og Gaddavegnum.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti, at vegurin skal leggjast í hædd,
planerast, og at ein 3 metur bani av asfalt skal leggjast á. Tilboð skulu
innheintast, so arbeiðið kann byrja í ár.

