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Mál. nr. 122/2010 Byggimál
J. nr. 2010-0048-0067
Sp/f Røkt biðjur um loyvi til at seta 4 vindmyllur upp á Eystnesi.
Kort og mynd yvir økið er viðlagt.
Sostatt hava nú bæði SEV og Røkt søkt um loyvi til at seta upp
vindmyllur í Nes haga.
Tekniska nevnd hevur fyrr játtað eitt prinsipielt loyvi til, at fleiri vindmyllur
kunnu verða settar upp í Nes haga, út móti Eystnes, við nógvum ávísum og
generellum treytum sum tryggja, at umhvørvið verður minst møguliga
órógva, at óljóð ikki er til ampa fyri borgarar bæði á Nesi og í Æðuvík,
umframt at vindmyllurnar skulu takast burtur aftur, um ein framtíðar
flogvøllur verður gjørdur á hesum økinum (Skorðhæddini).
SEV, sum fyrr hevur søkt um loyvi til at seta fleiri vindmyllur upp á hesum
staðið, fekk álagt hesar treytir, og skuldi gera óljóðskanningar fyri sethúsini
í Æðuvík.
Áðrenn hesar kanningar fyriliggja, mælir Tekniska nevnd til, at onki
byggiloyvi verður givið til at seta fleiri vindmyllur upp í Nes haga.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 125/2010 Vegamál
J. nr. 2010-0044-0034
Borgari spyr um málini: Bussskýlið á Toftagjógv, Gøtuna niðan á Hamar
og Trappuna frá Kneysum oman á landsvegin.
Tekniska nevnd mælir til, at hesi mál verða tikin við, tá fíggjarætlanin
fyri 2011 verður viðgjørd.
Tekniska nevnd mælir til, at málini viðv. gøtuni niðan á Hamar og
Trappuna frá Kneysum oman á landsvegin, vera tikin við tá
fíggjarætlanin fyri 2011 verður viðgjørd, meðan Tekniska deild skal gera
eina tekning og kostnaðarmeting av, hvat eitt hóskandi Busskýlið kostar,
og leggja hetta fyri bygdaráðið á komandi fundi .
Avgerð: Seinna tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 126/2010 Teknisk mál.
J. nr. 2009-0042-0240
Kommunan hevur arbeitt við eini ajourføring/broyting í teimum
kommunalu skeytunum og er Tekniska deild nú komin við eini orðing
serliga í verandi grein 4, sum nú verður grein 5.
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Kommunan skal taka støðu til hesa broyting, sum, um hon verður
samtykt, kemur at vera galdandi fyri skeytini framyvir.
Tekniska nevnd mælir til at samtykkja hesar broytingar í uppskotið nr. 1.
dagf. 17/09.2010.
Avgerð: Bygdaráðið samtykti at fáa broytingarnar meir útgreinaðar. Málið koyrt aftur í Teknisku
nevnd.

Mál nr. 129/2010 Skúlamál
J. nr. 2010-0021-0043
Hin 07.09.2010 søkir Skúlastýrið um eykajáttan til skúlabókavørðarnar
í ár. Talan er um 5 tímar eyka til hvønn skúlavørðin tvs. 10 tímar íalt.
Mentanarnevndin mælir til at játta íalt 10 tímar í ár.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og
taka peningin av kontoini ”bygdabókasavn”.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 130/2010 Skúlamál
J. nr. 2009-0044-0017
Ì skrivi 04.09.10 heitir skúlastýrið enn einaferð á Nes kommunu um at
gera dagføra økið rundanum skúlan. Eisini var nevnt at fríðka skúlan
við listaverkum.
Mentanarnevndin mælir til at taka økið við í fíggjarætlanina fyri 2011.
Vísandi til seinasta bygdaráðsfund, er tekniska deild í holt við at gera eina
ætlan og kostnaðarmeting fyri økið við høvuðsdyrnar.
Fíggjarnevndin mælir til, at økið við høvuðsdyrnar verður gjørt, um
peningur er til hetta á fíggjarætlanini fyri 2010
Ætlanin við at príða skúlan við list verður tikið undir við, men tíverri er
peningurin ikki til hetta á verandi fíggjarætlan.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. At Tekniska deild innheintar tilboð
uppá økið frammanfyri høvuðsinngongdina og í øðrum lagið eisini fyri økið niðanfyri skúlagarðin.
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Mál nr. 132/2010 Trivnaðarmál.
J. nr. 2010-0015-0007
Í samband við at Nes kommuna hevur samtykt at gera útbygging av
verandi barnagarði á Svangaskarði, mælir Trivnaðarnevndin til at broyting
verður gjørd í nevndini sum hevur sitið higartil:
Trivnaðarnevndin mælir til, at bygginevndin verður mannað við
borgarstjóranum, form. í Teknisku nevnd, Trivnaðarnevndini og
leiðaranum fyri Barnagarðin.
Trivnaðarnevndin mælir til, at borgarstjórin verður formaður í nevndini.
Hetta viðførir, at leiðarin fyri Dagrøktina og leiðarin fyri Frítíðarskúlan
fara úr nevndini.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 133/2010 Jarðarmál.
J. nr. 2009-0048-0059
Nýggju eigarnir av sethúsunum úti á Rætt, á nesi, matr. nr. 78, hava biði
um og fingið játtað undirlendi undir vegnum norður til húsini.
Í summar gav Tekniska nevnd sítt viðmæli til, at tey kundu ogna sær
hetta uppískoytisstykki.
Nú fyriliggur so uppmáting av uppískoytisstykkinum, sum er uppá 192
m² harav 173 eru av matr. nr. 80a og 19 m² burtur av matr. nr. 80b.
Tekniska nevnd mælir til, at nýggju eigarnir fáa loyvi til at ogna sær hetta
uppískoytisstykkið, sum er grundøkið undir vegnum norður til húsini á
matr. nr. 78.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
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