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Mál nr. 25/2011 Jarðarmál.
J. nr. 2008-0048-0044.
Kommunan hevur givið eitt prinsipielt loyvi til at fleiri vindmyllur vera settar
upp í Nes haga, í framhaldi av verandi vindmyllum og eystur á Nesi.
Feløgini skulu lata umsóknirnar til almenna myndugleikan innan fríggjadagin
11.02.2011, um loyvi til vindmyllur á hesum økinum.
Nes hagi hevur í hesum sambandi nokta at viðgerða málið. Hagin vil ikki
viðgerða umsøknirnar fyrr enn bummur aftur er settur á Mylluvegin, so ongin
bilferðsla ella knallertkoyring er eftir hesum vegi úti í Nes haga.
Búnaðarstovan kann játta eitt prinsipielt loyvi til at fleiri vindmyllur kunnu
setast upp í Nes haga.
Tekniska nevnd mælir til, at tá mynduleikarnir hava avgjørt, hvør skal
fáa loyvi at seta vindmyllur upp í Nes haga, verða realitetssamráðingar
millum Búnaðarstovuna og tann sum hevur fingið loyvið, um økið til veg,
undirlendi til vindmyllur við tilhoyrandi húsið, og hvørjar treytir hesi
skulu uppfylla, t.d. um bummur skal setast á vegin, atlit skal takast til
umhvørvið, hvør leigan/keyps-peningurin verður v.m.
Tekniska nevnd mælir til at taka undir við Búnaðarstovuni, sum mælir til,
eins og seinast, at kommunan tekur samráðingar upp við Nes haga, og ger
eina avtalu við teir, sum kann viðføra, at kommunan setir skeltir upp um
nýtslu av vegnum, eins og forboð verður sett ímóti, at óviðkomandi
motorakfør koyra úti í haganum, umframt aðrar ásetigar sum verjir
hagan móti ágangi.
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Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 26/2011 Jarðarmál.
J.nr. 05.0048.0048
Eigari hevur fingið játtað eitt uppískoytisstykki til matr. nr. 658 burtur av matr.
nr. 659.
Nú biða arvingarnir um størri uppiskoytisstykki suðureftir, men nú vísur tað
seg, at onki er játtað til breiðkan av landsvegnum.
Nú rykkir Umhvørvisstovan eftir svarið fyri økið til vegin, undirskrift frá
arvingunum og hvør skal gjalda matrikkuleringina, og at kommunan skal geva
sítt ummæli.
Tekniska nevnd mælir til, at arvingarnir fáa loyvi til 5 metur longur
suður, ella tilsamans 10 metur, og at neyðugt lendi verður játtað til
landsvegin fram við grundstykkinum.
Tá er pláss til 2 grundstykkir sunnanfyri.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 27/2011 Byggimál
J. nr. 2007-0048-0008
Borgarar sum hava fingið byggiloyvi til sethús teirra á matr. nr. 699ae, á
Gaddavegnum, ynskja at fáa loyvi til at byggja 1,50 metur frá granna
markinum norðanfyri, ið skal vera ein kommunal gøta.
Tekning av nýggju húsunum, ið brýtur frá tí fyrru er viðløgd.
Tekniska nevnd tekur undir við, at loyvi verður givið at byggja tey broyttu
húsini eftir galdandi byggireglugerð, og at tey gera grannasáttmála við
kommununa.
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 28/2011 Skúlamál.
J. nr. 2010-0021-0044
Umsjónarmaðurin fyri Tofta skúla søkir um at fáa eina brúsukabinu til lítla
skúla, sum blívur installerað á handicap wc., og sum kostar uml. 4.500,00 kr..
Brúsan skal brúkast í samband við næmingar við serligum tørvi.
Mentanarnevndin mælir til, at henda brúsukabina verður keypt í januar
2011.
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Bygdaráðið samtykti einmælt at koyra málið aftur í Mentanarnevndina,
at viðgerða.
Mentanarnevndin skal kanna hetta saman við leiðsluni í skúlanum, og um
skúlin heldur hetta vera neyðugt mælir Mentanarnevndin til at hetta verður
gjørt.
Form. í mentanarnevndini hevur tosað við skúlaleiðsluna, sum mælir til,
at neyðugt er at brúsikabinan verður installerað í handicap wc í Lítla
skúla, og mælir Mentanarnevndini til, at brúsukabina verður installerað
í Lítla skúla.
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 29/2011 Mentamál
J. nr. 2011-0023-0089
Í samband við, at Svenn Brimheim hevði verið 70 ár í ár, hava Eilif og Tórur
avgjørt at geva eina fløguútgáva við í alt 64 V4-tættum í tíðarskeiðnum 19691973, sum eru á 3 fløgum, saman við einum bóklingi uppá 36 síður av Herman
Jacobsen og Svenn Brimheim. Søkt veður um stuðul til útgávuna.
Mentanarnevndin mælir frá at stuðla, vegna ov lítla játtan á økinum.
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 31/2011 Barnavernadarmál.
J. nr. 2010-0031-0096
Í skrivi 30. Sept. 2010 boðar leiðarin á Barnaverndarskipanini, frá, at
eykalimirnir fyri barnaverndarlimirnar í Nes kommunu ikki eru valdir.
Á bygdaráðsfundi hin 08.11.2010 var tilmælið frá Trivnaðarnevndini um at
velja Oddfríðu Højgaard, Toftir sum varalim, einmælt samtykt.
Trivnaðarnevndin mælir til at velja Janus Jensen, lærara sum
næsta varalim í Barnaverndina fyri Nes kommunu.
Tilmælið frá Trivnaðarnevndina var einmælt samtykt.

Mál nr. 33/2011 Ansingarmál.
J. nr. 2011-0031-0108
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Í samband við at stór uppíbygging verður gjørd til barnagarðin, verður øll
ansingin broytt í kommununi. Hetta viðførir at fleiri dagrøktarar verða
sagdir úr starvi.
Sambært avtalu við Dagrøktina fyriliggur eitt yvirlit yvir hvørjir
dagrøktarar eru í starvi, nær teir eru settir í starv og hvørjar
uppsagnarfreist hesir hava.
Somuleiðis hvørji er sett í starv fram til 15. juli 2011.
Ætlanarskriv eru gjørd, og verða borin út av leiðaranum í morgin.

Trivnaðarnevndin mælir til, at leiðarin hevur fund við øll
starvsfólkini, og kunnar um uppsagnirnar. Annars tekur
trivnaðarnevndin avgerðina til eftirtektar.
Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 34/2011 Farloyvi
J. nr. 2011-0031-0110
Leiðarin fyri dagrøktina, søkjur kommununa um farloyvi frá viku 17 til
viku 23. Hon mælir til, at varðaleiðarin verður í hennara stað, meðan hon
er burturstødd, og at hon í hesum tíðarskeiði verður í starvi fulla tíð.
Trivnaðarnevndin mælir til, at geva farloyvi, og at varðaleiðarin røkir
starvið sum leiðari fyri dagrøktina hetta tíðarskeiði.
Tilmælið frá Trivnaðarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 35/2011 Byggimál.
J. nr. 2011-0031-0112
Grundstykki til stovn til fjølbrekaði børn.
Nes kommuna hevur fingið til ummælis uppskot til verklagslóg um
bygging av einum stovni til fjølbrekaði børn, sum kostar maks 24 mió. kr.
Stovnurin skal húsa dagtilhaldið fyri 12 børnum, (Reiðrið í Saltnesi er til 8
børn) og eitt umlættingartilboð fyri 8 børn.
Kommunan skal hava svara ætlanini innan 18.02.2011.
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Skrivið kom til ummælis hjá Nes kommunu hin 10.02.2011 og skal svarast
innan 18.02.2011.
Fíggjarnevndin tekur undir við, at kommunan bjóðar Almannaverkinum eitt
grundstykki í Nes kommunu til stovnin.
Skriv er sent til Almannaverkið innan nevndu tíðarfreist, har Nes kommuna
bjóðar økið á Kneysum fram til bygging av nýggjum stovni. – vegna stuttu
tíðarfreistina hevur málið ikki verið til viðgerðar í tekn. nevnd.
Bygdaráðið tók hetta sum eina kunning.
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