Bygdaráðsfundur
Bygdaráðsfundurin 07.09.2009
Mál 117/2009 Heilsumál.
J. nr. 2009-0031-0072
Í skrivi dagf. 14.08.2009 boðar Sverri Lamhauge, lækni frá, at hann gevst í
starvinum sum kommunulækni, og biður tí um, at kommunan velur annan
persón í upptøkunevndina fyri Vesturskin, í hansara stað.
Tey sum í dag manna upptøkunevndina eru:
Sverri Lamhauge
lækni
Ása Hanusson
Økisleiðari fyri heimarøktina
Inger Lise Sørensen
Physioterap.
Fía í Túni
sjúkrasystur
Elisabeth Joensen
sjúkrahjálpari
Formaðurin í Trivnaðarnevndini fekk til uppgávu at kanna krøvuni, sum
vera sett til limirnar í upptøkunevndini og sjálva samansetingina av
nevndini, saman við økisleiðaranum fyri heimarøktina.
Málið verður tikið upp aftur á næsta fundi.
Avgerð: Bygdaráðið tók hetta sum kunning, og at kommunan sendur skriv til
Almannaráðið við áheitan um at velja ein annan lækna í upptøkunevndina, fyri
Vesturskin.
Mál nr. 118/2009 Mentamál
J. nr. 2009-0021-0030
Í skrivi dagf. 24.07.2009, søkir Ítróttarfelag um at fáa leigutímar í
fimleikahøllini. Samstundis verður søkt um avsláttur í prísinum sum er kr.
300,00 um tíman.
Tann parturin av skrivinum, sum er eitt reint fíggjarmál, mælir
Mentanarnevndin til, verður viðgjørdur av Fíggjarnevndini.
Mentanarnevndin kemur hinvegin at viðgera tímarnar í fimleikahøllini
undir mál nr. 60/2009.
Fíggjarnevndin mælir til, at leiguprísurin fyri høllina 2009/2010 verður
óbroytt 300,00 kr. um tíman, men at kommunan stuðlar feløgum, við
einum avsláttri uppá 100,00 kr. pr. tíma, so hesi fáa høllina til leigu fyri
200,00 kr. um tíman.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggajrnevndini samtykt.
Mál nr. 119/2009 Mentamál.
J. nr. 2009-0023-0049.
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Bygdaráðslimur hevur sent skriv til kommununa hin 13.02.2009, í
sambandi við, at í 2008 vóru 50 ár liðin síðani nýggir skúlar blivu bygdir í
Nes sóknar kommunu, og biður um, at eitt mentanartiltak verður
fyriskipað í samband við hetta.
Mentanarnevndin hevur viðgjørt skrivið á fundi í februar og bygdaráðið
samtykti tilmælið frá Mentanarnevndini á fundi hin 02.03.2009.
Skal hetta tiltakið vera í heyst, so er neyðugt, at skúlin, skúlastýrið saman
við skúlaklassum fara undir fyrireikingarnar, og verður hetta málið tikið
upp aftur fyri at fylgja samtyktini upp.
Mentanarnevndin mælir til, at skúlastýrisumboðini hjá kommununi, taka
hetta málið upp á næsta skúlastýrisfundi.
Avgerð: Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 122/2009 Jarðarmál.
J. nr. 2009-0048-0056
Ánararnir av matr.nr. 389 Toftir søkja í skrivi um at fáa 60m2 lagdar
afturat ognini. Orsøkin til umbønina er, at tá Høganesvegur var gjørdur,
tók kommunan einar 60m² burtur av ovara enda á grundstykkinum.
Avtalan var, at matr.nr.389 skuldi fáa teir lagdar aftrat grundstykkinum
norðanfyri. Hetta er ongantíð gjørt, og nú tá húsini vera seld, biða tey
um at fáa hetta í rættlag.
Tekniska nevnd mælir til, at matr. nr. 389, fær teir 60 m² lagda afturat
grundstykkinum norðanfyri sethúsini, og at kommunan ber kostnaðin av
hesi matrikkulering og samanlegging.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð: Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 126/2009 Jarðarmál
J. nr. 2009-0042-0241
Í umsókn dagf. 18.07.2009 søkir Hotel Runavík v/Jaspur Langgaard, um
loyvi at byggja Hotel á Svangaskarði.
Hotellið verður í 3 hæddum, har 1 hædd verður móttøka, køkur,
matarsalur v.m.meðan á hinum hæddunum verðað 38 kømur á hvørji
hædd.
Rúmini vera 28 m2.
Ætlanin er, at sama felag kemur at reka bæði hotell Runavík og nýggja
hotellið.
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Tekniska nevnd mælir til, at kommunan boðar umsøkjaranum frá, at
kommunan er jaliga sinnað viðv. umsóknini um byggiloyvi til hotel.
Men áðrenn endalig støða kann takast til umsóknina, skal Tekniska
nevnd hava fund við umsøkjaran, viðv. plasering v.m. av bygninginum, tí
møguliga kann hetta viðføra, at neyðugt verður at broyta galdandi
býarætlan fyri økið.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 129/2009 Byggimál
J. nr. 2009-0042-0244.
Í umsókn dagf. 14.04.2009 søkir Cafein í Hópinum, Toftir, um
byggiloyvi til at gera altan og trappu vestanfyri cafeina, matr. nr. 593,
við Toftagjógv.
Tekning av altanini og trappuni er viðløgd og vísir hon, at altanin verður
í flukt við norðursíðuna á húsinum 1,50 metur vestureftir, og teir næstu
3,20 metrarnar sneiður hon so suðureftir, til hon er 1,20 metrar frá
Piddasa handli, tá trappan tekur við. .
Tekning er innløgd á matrikkulkort av Teknisku deild hin 14.04.2009 í
mát 1:200.
Tekniska nevnd mælir til at ganga umsóknini á møti og játta Cafeini,
byggiloyvi til ætlaðu altan og trappu.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 130/2009 Jarðarmál.
J. nr. 2009-0044-0025.
Í skrivi dagf. 21.08.2009 heitir borgari á kommununa, um at gera gøtuna
frá Heygsvegnum og oman á Kneysar inni í Oyrunum, í nýtiligan stand.
Hann vísur á, hvussu nógv gøtan verður brúkt, men hóast tað hevur lítið
og onki viðlíkahald av gøtuni verið.
Hann vísur á tað søguligu gongdina, og metir, at var gøtan gjørd og
somuleiðis trappan inni á Kneysum, sum er frá tíðini tá landsvegurin var
gjørdur, so vildi hetta blivið eitt príði fyri kommununa.
Tekniska nevnd mælir til, at gøtan verður tikin við tá fíggjarætlanin fyri
2010 verður viðgjørd.
Kommunan skal boðað borgaranum frá, at gøtan verður hampa nú og
annars verður játtanin fyri 2010 avgerðandi fyri, hvussu nógv verður
gjørt við gøtuna komandi ár.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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Mál nr. 132/2009 Havnamál
Nú bygningurin hjá byggifyritøkuni KBH er um at vera liðugur og skal
takast í brúk, er neyðugt at gera øki við bygningin liðugt, við
innføringum, kloakk, asfaltering v.m. Tekn. deild hevur innheinta tilboð
uppá asfaltering.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at kunnað KBH um, at leiðingar v.m. verður gjørt nú, men at
asfalteringin verður tikin upp til viðgerðar í samband við fíggjarætlanina fyri 2010.
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