Bygdaráðið
Bygdaráðsfundur 07.04.2008
Mál nr. 37/2008 Grótkastið í Oyrunum.
Í storminum fyri kortum fór verjugarðurin av tí uppgangi sum var, og er
neyðugt at taka støðu til hvat skal gerðast fyri at styrkja um grótkasti.
Tekniska nevnd mælir til, at um at umvæla pierin í Oyrahavnini, og at
Teknistovan kemur at hava eftirlitið.
Fíggjarnevndin mælir til, at ein kostnaðarætlan verður gjørd fyrst.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 38/2008 Asfaltering av bygdavegum í 2008.
Tekniska nevnd mælir til, at hesi vegastrekkir vera asfalteraði í 2008:
Ø Hjallavegurin.
Ø Øki við NEBO
Ø Øki við kommunuskrivstovuna.
At Tekniska deild biður um tilboð uppá hesar asfalteringar og at
kommunan tekur av tí lægsta tilboðnum.
Fíggjarnevndin mælir til, at bygdaráðið fyrst tekur støðu til, hvussu
nógv skal gerðast á Lýðarsvegi, og um hann verður asfalteraður í ár.
Viðv. Økinum frammanfyri kommunuskrivstovuna, so mælir
fíggjarnevndin til at gerða sjálvt túni fram við húsinum fyrst, so
umstøður hjá brekaðum verður at koma inn á skrivstovuna og eisini
skal rampa gerðast til fundarhølið. Neyðugt er at fáa eina
kostnaðarmeting fyri hetta arbeiðið fyrst.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti, at asfaltera Hjallavegin og øki fram við NEBO nú, og biða um
tilboð uppá hesi arbeiðir.
Meðan á økinum við kommunuskrivstovuna verður rampan og túni gjørt nú, meðan Tekniska deild
biður um tilboð uppá arbeiðið at planera øki suður í Toftagjógv.
Mál nr. 39/2008 Eldraøkið.
Tann 17. mars 2008 kom skriv frá Vesturskin, undirskriva av Ásu
Hanusson, økisleiðara og Jonnu Joensen, leiðara á Vesturskin.
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Vísandi til at vit seinasta árið støðugt hava havt 5-6 avbygdafólk til
umlætting á Vesturskin og fleiri av hesum ynskja fæst búpláss, loyva vit
okkum enn einaferð at heita á kommununa um at taka hetta upp til
viðgerðar.
Tað er í løtuni ongin bíðilisti, og sum støðan er úti í økinum, verður ikki
roknað við, at fleiri fara at søkja um fæst pláss nú beinanvegin.
Røktarheimið er jú eisini útbygt.
Tað er vorin ein trupuleiki bæði fyri búfólk og starvsfólk at ”nýggj” fólk
allatíðina koma og fara til umlætting – hetta ger nakað við trivnaðin og
sambýlið gerst minni heimligt, - kann til tíðir minna um eitt hotel.
Vit skjóta tí upp, at fýra av teimum sum eru til umlætting men sum ikki eru
borgarar her úr kommununi kortini fáa fæst búpláss. Verður hetta játtað, eru
framvegis tvey pláss eftir.
Vit skjóta eisini upp, at hvørja ferð avbygdafólk søkja fæst búpláss, verður
støða tikin til hetta saman við kommununi, t.v.s. at hóast tey eru 4 nú, verða
tað kanska bert 3 ella ongin næstu ferð – tørvurin her verður altíð avgerandi,
um onnur sleppa framat.
Trivnaðarnevndin mælir til, at verandi skipan heldur fram, t.v.s. at fólk
úr øðrum kommunum ikki vera tikin inn sum fastbúgvandi, og at boða
Nærverkinum frá hesum.
Avgerð: Tilmælið frá trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 40/2008 Mentamál.
Hin 31.01.2008 er avtala gjørd millum Norðurlandahúsið, Føroya
kommunufelag og Kommunusamskipan Føroya, um eina 3 ára
royndarverkætlan, sum hevur til endamáls at fremja mentanarlig tiltøk
til skúlabørn.
Kostnaðurin verður mettur til 450.000,00 kr. har kommunurnar gjalda
150.000,00 kr. Mentamálaráðið 150.000,00 og Norðurlandahúsið
150.000,00 kr.
Kommunurnar gjalda í forhold til fólkatalið og um allar kommunurnar
eru við, er prísurin 3,10 kr. pr. borgara, men vera ikki allar
kommunurnar við, so kann prísurin ikki fara upp um 5,00 kr. pr.
borgara.
Royndarverkætlanin gongur undir navninum ”Listaleypurin”.
Mentunarnevndin mælir til, at Nes kommuna verður við í hesi 3 ára
mentunar royndarætlan fyri skúlabørn, ið gongur undir heitinum
”Listaleypurin”, sum Norðurlandahúsið saman við báðum
kommunufeløgunum skipa fyri.
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Kostnaðurin verður í mesta lagi 6.200,00 kr. um árið
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá mentanarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto 690470–óvantaðar útreiðslur
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 41/2008 leiga av fimleikarhøllini
Við tað, at nýggja fimleikarhøllin verður liðug í summar, koma longu
nú umsøknir inn um at leiga høllina fyri veturin 2008-2009.
Mentunarnevndin mælir til, at kommunan lýsir alment í bløðunum, at
fólk og feløg kunnu søkja um at fáa fimleikahøllini til leigu í komandi
skúlaárið, og at leiguprísurin verður 300,00 kr. fyri hvønn tíman.
Fíggjarnevndin tekur undir við at leigukostnaðurin verður kr. 300,- um
tíman, sum ein roynd fyri veturin 08/09.
Avgerð: Tilmælini frá Mentunarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 42/2008 Stuðul.
Tann 21. feb. 2008 søkir Fiskivinnuskúlin um stuðul til námsferð til
Azorurnar.
16 næmingar skulu avstað, og kostar túrurin gott 170.000 kr.Til at
samla pening hevur skúlin m.a. havt ein fiskamarknað, sum gav eitt
úrslit á kr. 40.000 og so hava tey havt fasta flyting inn á eina konto í
Eik. So nú mangla umleið kr. 115.000
Av teimum 16 ið skulu avstað er 1 næmingur av Toftum Harry
Jacobsen, og tískil hava tey valt at spyrja okkum í Nes kommunu um
stuðul til ferðina.
Mentunarnevndin mælir frá at játtað nakran stuðul til námsferðina til
Azorirnar, hjá næmingunum í Fiskivinnuskúlanum.
Mentuanrnevndin metir, at upphæddin á stuðulskontoini á
fíggjarætlanini fyri 2008, neyvan strekkir til meir enn til tær umsóknir
sum vilja koma frá fólki og klassum her í kommununi.
Fíggjarnevndin mælir til, við tað, at hesin eini næmingurin er borgari
her í kommununi, at játta kr. 1.000,- til ferðina.
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Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 43/2008 Byggimál.
Í umsókn dagfest 03.04.2008 søkir Sámal Jákup Gøte um byggiloyvi til
hús á matr. nr. 699af úti á Gadd.
Húsini vera samb. tekning dagf. 31.03.2008 av Byggilist, eini eittplans
hús við reising á uml. 30 gradir, ið er uml. 6 metur vestur frá
Gaddavegnum.
Longdin á húsinum verður 16,65 metur og breiddin er 9,60 metur.
Harumframt verður bilhús í sunnara enda í er 7,95 metur breið og 7,80
metur eystur og vestur, sum hevur ein fráleika frá Gaddavegnum uppá
góðar 5 metur.
Eisini verður søkt um byggiloyvi til ein hjall eystur frá norðureysturhjørninum, sum er 2,40 metur x 2,40 metur.
Tekniska deild hevur viðgjørt umsóknina og vísur á, at sperruhæddin er
naka hægri enn 2,20 m og hevur fingið upplýst, at hetta verður gjørt, fyri
at fáa tað neyðuga halli til tey orkusparandi sólpanelini.
Somuleiðis er ein fríttliggjandi geiri uppat grundstykkinum ið gerð, at
nýtingarstigi verður rímuligt.
Tekniska nevnd mælir til, at umsóknin verður gingin á møti og
byggiloyvi játtað til umsóktu sethúsini við bilhúsið og hjalli, við hesum
treytum:
At bygt verður samb. innsendu tekning dagf. 31.03.2008 frá Byggilist,
At neyðugur fráleiki frá vegnum til bilhúsið er í minsta lagi 5 metur.
At kloakkin v.m. verður løgd í klokkskipanin hjá kommununi úti á
Gadd.
At Tekniska deild avsetur byggilinjuna á sethúsum, bilhús og hjalli.
At byggisamtykti verður fylgd við teimum undnatøkum sum Tekniska
deild hevur víst á.
Annars eftir galdandi byarplani og byggisamtykt.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.
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