Bygdaráðið
Bygdaráðsfundur 23.06.2008

Mál nr. 73/2008 Fíggjarmál.
J. nr. 2008-0031-0032
Nes kommunan hevur fingið eitt tilboð uppá gummimáttir til at leggja undir
reiggjurnar við Barnagarðin og flag til skráan aftanfyri máttirnar.
Tilboðið er í tveimum, har tað eina tilboðið er uppá 85.000,00 kr. og hitt er
uppá 70.000,00 kr.
Trivnaðarnevndin mælir til, at kommunan uppfyllir neyðugu trygdarkrøvuni
í Barnagarðinum, og tí keypur og leggur lógarkravdu máttirnar undir
reiggjurnar.
Trivnaðarnevndin mælir eisini til, at kommunan keypir og leggur flag á
skráan, ið er aftanfyri gummimátturnar.
Á seinasta bygdaráðsfundi var tilmælið frá Trivnaðarnevndini samtykt.
Fíggjarnevndin mælir til at taka peningin kr. 71.000,00 fyri máttirnar og
27.500,00 fyri flagið plus arbeiðsløn v.m. = kr. 120.000,00, av hesum
kontiun:
60.000,00 kr. av kto. Nr. 310705 ”Sparkivøllur”
40.000,00 kr. av kto. Nr. 320100 ”Kavarudding”
20.000,00 kr. av kto. Nr. 640200 ”viðlíkahald barnagarðurin” 120.000,00
kr. í alt
Tilmælið frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt.

Mál nr. 74/2008 Fíggjarmál.
Eitt yvirlit yvir meirkostnaðin av útbyggingini av Tofta skúla var
viðgjørd grein fyri grein á seinasta fundi. Í uppgerðini framgongur, hvat
kostnaðurin var í 2005 tá tilboðini komu inn og hvør meirkostnaður er
komin síðani og hvat so tann endaligi kostnaðurin er.
Í 2005 var metingin av kostnaðinum 44.788.435,00 kr.
Meirkostnaður síðani er uppá 6.751.416,00 kr.
Samlaði kostnaðurin (meting) er sostatt 51.537.851,00 kr.
Fíggjarnevndin gjøgnumgekk fíggjarætlanina fyri inniverandi ár, og
møguligar játtanir sum kunnu flytast til skúlan í 2008.
Kontoir sum mælt verður til at flytingar verða gjørdar á, eru:
220750: kr 250.000
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220855: kr
310100: kr
310990: kr
310706: kr
330100: kr
400910: kr
761400: kr
766213: kr
Íalt:

150.000
500.000
50.000
50.000
50.000
500.000
300.000
150.000

kr. 2.000.000

Fíggjarnevndin mælir til, at hækka lánið í Eik við 5 mió. kr. og at fluttar
verða 2 mió. kr. av kontoinum, sum víst omanfyri, til skúlabyggingina.
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Hesar broytingar í fíggjarætlanini fyri 2008 krevja at vera samtyktar tvær
ferðir, og samtykkjast á tveimum bygdaráðsfundum, við 14 daga
millumrúmi.
Onnur viðgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini einmælt samtykt.

Mál nr. 75/2008 Fíggjarmál.
Í seinastu bygdaráðssetu, var avtala gjørd um, røkt av ávíkavist gøtulyktum
og havnaljósum/ljós í kommunalum bygningum v.m..
Síðani er takstur og prísir nógv øktir.
Tá takstirnir hava verið eins hjá báðum elektrikkarunum,eigur
Fíggjarnevndin at viðgera, um teir ikki framhaldandi eiga at vera eins.
Fíggjarnevndin mælir til, at kommunan hevur fund við Rók-el og Elektro og
at borgarstjórin fær heimild til at gera avtalu við hesar fyri komandi árini.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 76/2008 Fíggjarmál.
Grannskoðaraf. Spekt, hevur grannskoðað og sett roknskapin upp fyri 2007,
og skal hesin vera viðgjørdur og samtyktur av bygdaráðnum á næsta fundi.
Fíggjarnevndin mælir til at samtykkja roknskapin fyri 2007 soleiðis sum
hann er uppsettur.
Annars verður roknskapurin fyri 2007 viðgjørdur áðrenn bygdaráðs-fundin
saman við grannskoðarafelagnum Spekt.
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Kl. 17,00 var Ársroknskapurin gjøgnumgingin av Miriam og Anniku frá
SPEKT, og gjøgnumgingu hann frá fyrstu síðu og hvat teksturin sigur.
Bæði hvat bygdaráðið sigur í roknskapinum og hvat grannskoðarin sigur
Við sínum teksti í roknskapurin.
Grannskoðarin hevur ongar viðmerkingar til Roknskapin.
Eisini var víst á, hvussu inntøkur og útreiðslur blivu bókførdar, og eisini
hvørji veðhald og hvørjir ognarpartarnir vóru í felagsognum saman við
øðrum kommunum.
Síðani gjøgnumgekk Miriam tær ymisku kontoirnar í Roknskapinum, og
eisini hvørjar íløgurnar kommunan hevði gjørt.
Somuleiðis vóru fíggingarbroytingar gjøgnumgingnar.
Eisini vóru sundurgreiningarnar av teimum ymisku kontoinum gjøgnumgingin,
har høvi var at fáa eina frágreiðing til tey ymisku tølini.
Eisini vóru fíggjarbroytingarnar viðgjørdar og gjøgnumgingnar.
Kreditorarnir og broytingarnar her vóru gjøgnumgingnir og somuleiðis
debitorarirnir.
Eitt lán er tikið frá Eik uppá 25 mió. kr. til skúlabyggingina, og transportur
til J&K Petersen.uppá 1,5 mill. um árið fram til 2011.
Pengarnir vóru 17, mió. kr. við ársbyrjan og 15 mió. kr. við árslok.
Til seinast vóru tey tvørgangandi yvirlitini viðgjørd og skattaeftirstøðurnar.
Eisini var prodokollin gjøgnumgingin og Miriam læs hesa upp frá byrjan, og
sum eisini umfatar viðmerkingar og tilmæli.
Samanumtikið var síðani lisið upp og viðgjørt og tikið var til eftirtektar at
neyðug eykajáttan ikki var gjørd í fíggjarárinum 2007, millum annað
grundað á flytingar og umbyggingar á kommunuskrivstovuni í 2007.
Fíggjaryvirlitið var til seinast lisið upp og vísur, at við ársbyrjan vóru 17.821
mió. kr. innistandandi og við árslok stóðu 15.207 mió. kr inni á bók.
Somuleiðis vóru MVG og aðrir sundurgreiningar gjøgnumgingnar.
Eisini var útjavningarkontoin og skattaviðurskiftini viðgjørd og
tryggingarviðurskiftini og annars onnur arbeiðir t.d. hjá Bókasavninum og
var hetta tikið til eftirtektar.
Á hesum fundinum vóru roknskapurin og Grannskoðaraprotokollin einmælt
samtyktar soleiðis sum tær eru uppsettar.
Avgerð: Høvuðstølini vóru upplisin á almenna fundinum og eftir at
viðgerðin var liðug, vóru roknskapurin og grannskoðaraprotokollin fyri
2007, einmælt samtykt.

Mál nr. 77/2008 Jarðarmál
J. nr. 2008-0048-0039
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Í skrivi dagf. 29.05.2008 sendir Búnaðarstovan eina umsókn frá Hans M.
Olsen, Toftir, dagf. 17.04.08, sum søkir um eitt uppískoytisstykki til
matr. nr. 473 til ummælis hjá kommununi.
Uppískoytisstykki viðførir, at grundøki verður víðkað við einum geira
eystan fyri húsini og so økið norður móti matr.nr. 472.
Tekniska nevnd mælir til at játta umsóknina soleiðis, at Hans M. Olsen
fær umbidna uppískoytisstykkið.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd einmælt samtykt.

Mál nr. 78/2008 Byggimál.
J. nr. 2008-0042-0209
Í umsókn dagfest 30.05.2008 søkir Runavíkar kommuna um at fáa rætta
kommunumarkið upp eystan fyri Eysturoyar Røktar- og Ellisheim við
tað, at tvinnar umsóknir eru komnar um loyvi til at byggja raðhús.
Runavíkar kommuna ynskir tí at spyrja, um Nes kommuna er sinnað til
at gera eina semju, so ætlaða byggiætlan kann fremjast sum upprunaliga
ætlað.
Teir skjóta upp, at Nes kommuna fær lendi antin úti í Fjallmannagili ella
omanfyri Fláhellu, eystur móti kommunumarkinum.
Tekniska nevnd mælir til, at áðrenn málið yvirhøvur verður viðgjørt, má
avtalan um vegagerðina niðan í økið vestanfyri Løkin, vera gjørd
sambært tað tá fyriliggjandi tekning, sum er ein vegaføring beint
eystur/suður í økið.
Hetta er framvegis ikki komið uppá pláss, sjálvt um Nes kommuna
játtaði P/F Vist at byggja íbúðarblokkar út um kommunumark.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.

Mál nr. 79/2008 Vegamál.
J. nr. 2008-0044-0014
Nes kommuna hevur søkt Runavíkar kommunu um at fáa íbinding inni
við Runavíkar skúla, og at teir søkja Landsverk um loyvi til hetta.
Á fundi hin 28.04.2008 viðgjørdi Runavíkar býráð umsóknina og komu
til hesa niðurstøðu:
Býráðið metir, at vegíbindingin ið, vendir í ein sunnan er til ov stóran
ampa fyri skúlaøkið, men mælir tí til at arbeitt verður víðari við
uppskotinum um vegaíbinding, ið gongur meira í vestan.
Runavíkar kommuna er sinnað at samráðast víðari við Nes kommunu
um uppskotið sum nevnt omanfyri (tekningar viðlagdar) og somuleiðis
er avrit av skrivi frá Landsverk viðlagt.
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Tekniska nevnd mælir til, at fundur verður millum Runavíkar- og Nes
kommunu viðv. íbindingini inni við Runavíkar skúla.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.

Mál nr. 80/2008 Jarðarmál.
Í umsókn dagf. 02.06.2008 søkir Johan Johannesen, eysturi í Líð, Nes,
um at fáa eitt grundstykki uppá uml. 600 m² til sethús til keyps burtur av
matr. nr. 83a á Nesi og av matr. nr. 155a Nes hagi.
Tað er neyðugt, at stykkið kemur niðan í Nes haga, fyri at fáa tað
neyðugu breiddina á grundstykkinum, soleiðis sum byggisamtyktin hjá
kommununi ásetur, og hetta er gjørt á góðkendu býarætlanini, har
grundstykkini eru ásett at fara niðan í hagan, so hetta er í samsvar við
galdandi býarætlan.
Umsóknin er treytað av, at hann keypir húsini við Rætt, sum kommunan
hevur lýst til sølu, og kann flyta hesi í heilum líki út á grundina, ið hann
hevur ætlanir um at gera eysturi í Líð.
Tekniska nevnd mælir til, at Johan Johannesen fær loyvi til at ogna sær
grundstykkið, og at hann fær húsini inni á Rætt til keyps, til at flyta út á
grundina, sum hann ætlar at gera eysturi í Líð.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð: Tilmæli frá Teknisku nevnd samtykt.
Símun Johannesen var úti meðan hetta málið var viðgjørt.

Mál nr. 81/2008 Jarðarmál
(J. nr. 2008-0048-0030).
Búnaðarstovan hevur hin 15.04.2008 sent umsókn frá Havgrími Nielsen
til ummælis hjá kommununi.
Í umsóknini verður søkt um at fáa loyvi til at keypa grundstykkið undir
húsunum (sum hann fekk byggiloyvi til 15.03.1966),
hjallinum og seyðhúsinum, alt í einum.
Skitsa er viðløgd, sum vísur tað umbidna økið.
Tekniska nevnd mælir frá, at Havgrímur Nielsen fær loyvi til at keypa
grundstykkið undir húsunum v.m.
Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt. (bygdaráðsfundur 5.5.2008)
Nýggj viðmerking er komin viðv. hesum málið.
Í skrivi dagf. 09.06.2008 sendir Búnaðarstovan viðmerkingarnar, sum
Havgrímur Nielsen hevur til svarskrivið frá Nes kommunu, sum noktar
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fyri, at hann kann fáa grundstykkið undir ognini hjá sær yvir á Sandi
Mikla, frábýtt.
Nes kommuna skal svara Búnaðarstovuni uppá hesar viðmerkingar.
Tekniska nevnd vísur til gongdina í málinum, har bæði Runavíkar- og
Nes kommunur vóru við til eina loysn.
Annars mælir Tekniska nevnd til, út frá tí kommunurnar hava átikið sær,
at hava tilrennignarøkið til Toftavatn friðað fyri búseting v.m.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.

Mál nr. 82/2008 Jarðarmál.
(J. nr. 2008-48-40).
Í skrivið dagf. 10.06.2008 sendir Búnaðarstovan eina umsókn frá
Mortan Højgaard, bónda, Toftir, til ummælis hjá kommununi.
Í umsóknini biður Mortan Højgaard um loyvi til at keypa bygningarnar
og undirlendi fyri hesum bygningum:
Seyðhús yviri í Rituvík, uppi í haganum 17,6 x11,0 m
Hoyggjhús í bóndastykkinum í Rituvík 5,1 x 3,8 metur.
Seyðhús uppi á Hálsi, Toftir
17,5 x6,25 metur
Hús við Toftavatn
7,90 x 5,1 metur
Undir verandi kommunalu viðurskiftum, kemur seyðhúsið og
hoyggjhúsið í Rituvík, undir fyrisitingarligt ræði hjá Runavíkar
kommunu.
Tekniska nevnd mælir til, at seyðhúsið í Rituvík og hoyggjhúsið yviri í
bóndastykkinum verður sent til Runavíkar kommunu til ummælis.
Tekniska nevnd mælir til at játta umsóknini viðv. seyðhúsinum á
Svangaskarði, og at nokta umsóknini viðv. seyðhúsinum yviri við
Toftavatn, tí ongin búseting skal vera á tilrennignarøkinum til Toftavatn.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.

Mál nr. 83 /2008 Byggimál.
Málið viðv. seyðhúsið í samband við festi uppi á Hamri skal verða fyri á
fundinum.
Á seinasta fundi, mælti Tekniska nevnd til, at Katrin Poulsen, bóndi fær
eitt skriv, har hon verður biðin um at ávísa, hvar tey nú ynskja at
seyðhúsið skal byggjast.
Fyrr hevur verið ávíst stykkið vestan fyri Stovugólvið ella norðan fyri
Stovugólvið.
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Tekn. nevnd hevði fund við umboð fyri festið, og høvðu tey hesi
uppskot:
1. at gera seyðhúsið á Hákunarheyggi, har tað verandi húsið er, ella
suður móti markinum móti grannahaga.
2. Tosað var um plasering norður frá Stovugólvinum, men her krevst
vegur, kloakk, vatn og el.
3. Eisini var viðgjørd plasering norðanfyri grasvøllin, tí har er kloakk
v.m. til wc-ini við vøllin.
4. Somuleiðis var tosað um eina plasering eystanfyri grasvøllin, norður
móti Stovugólvinum.
Tekniska nevnd var á staðnum saman við festarunum, og mælir til, at
játta eitt prinsipielt byggiloyvi til seyðhúsið suður/vestur frá
Stovugólvinum, niðri á slættanum, norðanfyri grasvøllin, og senda hetta
til yvirfriðingarmyndugleikarnar við tað, at økið er uttangarðs, og biða
um endaligar tekningar av húsinum.
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 84/2008 Ferðslumál.
Nes kommuna hevur havt fund við SSL viðv. rutuni hjá bygdaleiðum út
á Nes, hin 09.06.2008.
SSL vóru positivir fyri hesi rutu, sum Sp/f Henry Jarnskorð hevur fingið
at røkja, men hetta kostar pening, og tað er ongin játtan til hesa rutu, og
tí vildu teir royna at fáa neyðuga játtan til næsta ár.
SSL vildi fáa at vita frá kommununi um hvussu nógv børn talan bleiv
um at feraðast við bussinum til og frá skúlanum, og vildu teir geva
kommununi eitt tilboð uppá, at skúlabørnini kundu nýta rutuna.
Somuleiðis var viðgjørt møguleikin, at bussurin koyrir eftir
Rókavegnum, í staðin fyri eftir landsvegnum inni í Rók, tí harvið kundi
børnini á Rókavegnum brúkt hesa rutu.

Tekniska nevnd mælir til, at kommunan heldur fast við, at talan er um
tað vanligu rutuna, at hon verður tikin upp aftur út á Nes.
(Talan er ikki um nakra skúlabarnakoyring, men at skúlabørn uttan fyri
Heygarnar og inni í Saltnesi, kunnu gera brúk av hesi rutuni).
Avgerð: Tilmælið frá Teknisku nevnd samtykt.

Mál nr. 85/2008 Vegamál.
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Skal kommunan keypa økið úti á Heygum, sunnanfyri minnisvarðan, frá
landsvegnum og niðan móti búsetingini, til at brúka til eina góða vegaíbinding og til parkeringspláss í samband við Minnisvarðan.
Tekniska nevnd mælir frá, at kommunan ognar sær hetta lendið, nú
kommunan er noydd at spara.
Fíggjarnevndin mælir til, at stykkið matr. Nr. 618a, verður frá
matrikkulerað nú, tí tað er bíligari at fremja matrikkuleringina undir
einum, kommunan skal so taka keypið av stykkinum við í viðgerðini av
fíggjarætlanini fyri 2009.
Avgerð: Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 86/2008 Mentamál.
Hin 06.06.2008 sendir Áarstova, ið er felagið fyri útisetum í Árhuus,
eina umsókn um fíggjarligan stuðul, ella eitt gávukort í samband við
lutaseðlasølu teirra, sum ein stuðul til virksemið teirra.
Áarstova hevur ymisk fjølbroytt tiltøk fyri lesandi og øðrum
føroyingum, sum eru í Árhuus økinum.
Mentanarnevndin mælir frá at játta nakran stuðul til áarstovu, ið er
Felagið fyri útisetunum í Árhuus.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilráðingini hjá Mentanarnevndini.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt.

Mál nr. 87/2008 Mentamál.
j. nr. 2008-0023-0029
Nú skúlin verður liðugur og verður tikin í brúk eftir summarfrítíðina, eru
fleiri spurningar viðv. Bókasavninum.
Nevndin fyri bókasavnið skal gera fíggjarætlan fyri komandi ár, og tí skal
Mentanarnevndin koma við tilmælum um, hvussu nógv virksemið skal
verða:
Hvussu skal Bókasavnið vera opið?
Hvussu skal Bókasavnið skipast, nú tað letur upp í nýggjum karmum?
og aðrir líknandi spurningar.
Á seinasta fundi mælti Mentanarnevndin til, at borgarstjórin hevur fund við
Bókavørðin, fyri at fáa at vita hvørjar tankar tey hava fyri Bókasavnið í tí
nýggja skúlanum.

Bygdaráðið

8

Bygdaráðið
Borgarstjórin hevði henda fundin 11.06.2008 saman við Josefinu, Søs og
Lis.
Bókavørðarnir hildu tað ver rætt at hava Bókasavnið hóskandi opið, og tær
hildu, at tað skuldi verað opið minst 2 tímar í senn, tí at hava savnið opið ein
tíma er ov stutt tíð. Tær hildu tað vera hóskandi, at Bókasavnið er opið 6
tímar um vikuna, og tá eru tvinnir møguleikar, antin hava tað opið 2 ferðir á
3 tímar í senn ella 3 ferðir á 2 tímar í senn.
Hvør tími kostar 200,00 kr. og við øktum tímatali verður meirkostnaðurin
8.000,00 kr. um árið.
Skal Bókasavnið so skipa fyri fyrilestrum v.m., so má roknast við at hvør
fyrilesturin kostar 5.000,00 kr. og verður skipa fyri 4 slíkum um árið, kostar
tað 20.000,00 kr.
Bókasavnið hevur gjørt eina nýggja fíggjarætlan fyri 2009, har hesar
broytingarnar eru tiknar við, og tað viðførir, at rakstrarætlanin fer úr
159.000,00 kr. upp í 197.000,00 kr.
Broytingarnar eru í lønum – úr 46.000,00 upp í 61.000,00 kr. og í lýsingum
uppá 3.000,00 kr. og mentanartiltøk kr. 20.000,00.
Hetta viðførir, at kostnaðurin hjá kommununi økist við 32.500,00 kr. og
broytist frá 100.000,00 kr. upp í 132.500,00 kr.
Mentanarnevndin mælir til, at bókasavnið kemur at vera opið meir soleiðis,
at bókasavnið er opið 3 ferðir um vikuna á 2 tímar í senn.
Viðv. fyrilestrunum mælir Mentanarnevndin til, at hava ein fyrilestur á várið
og ein á heysti 2009, og at lýsingarnar vera kr. 1.000,00.
Fíggjarnevndin mælir til at góðtaka løgdu fíggjarætlanina hjá Bókasavninum
fyri 2009, við teimum broytingunum sum framganga í fíggjarætlanina og at
taka upphæddirnar við í komandi fíggjarár.
Formaðurin í Teknisku nevnd mælti til at játtað 10.000,00 kr. til fyrilestrar
og 1.000,00 kr. í lýsingum.
Uppskotið frá form. í Teknisku nevnd var samtykt.

Mál nr. 88/2008 Sosialmál.
Í umsókn dagf. 10.06.2008 søkir MBF um fíggjarligan stuðul til 3
ráðstevnur ið ætlanin er at hava í Norðurlandahúsinum í heyst og vetur.
Hesar ráðstevnur vera um:
ST-sáttmálans týdning fyri undirvísing í Fólkaskúlanum.
ST-sáttmálans týdning fyri rættindi og atkomuviðurskifti hjá brekaðum.
ST-sáttmálans týdning fyri tað sosiala økið.
Hvør ráðstevna kostar 60.000,00 og biða tey um eina upphædd til hesar
ráðstevnur.
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Mentanarnevndin mælir til, at játta 3.000,00 kr. til tær 3 ráðstevnurnar sum
MBF skipar fyri í Norðurlandahúsinum.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini og at taka
pengarnar av konto nr. 493640 ”Stuðul til ymisk endamál”.
Avgerð: Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt.

Mál nr. 89/2008 Fíggjarmál.
J. nr.2008-0031-0033
Áhugafelagið fyri Heimið á Mýrunum søkir um stuðul til bilkeyp.
Áhugafelagið er eitt felag fyri avvarandi at búfólkunum á heiminum á
Mýrunum í Runavík, har 8 búfólk eru.
Fyri at bøta um umstøðurnar hjá hesum fólkum hevur áhugabólkurin
arbeitt við at skaffa ein bil til heimið, sum ongan bil hevur, og tí søkja
tey um fíggjarligan stuðul til bilakeypið frá Nes kommunu, við tað at 3
av búfólkunum eru úr Nes kommunu.
Trivnaðarnevndin mælir til, at Nes kommuna stuðlar bilkeypinum til heimið
á Mýrunum, við 6.000,00 kr.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini og at taka
pengarnar av konto nr. 493640 ”Stuðul til ymisk endamál”.
Avgerð: Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini samtykt.

Mál nr. 90/2008 Ansingarmál
J. nr. 2008-0031-0040
Barnagarðurin søkir eftir 2 námsfrøðingum at arbeiða ávíkavist 30 og 35
tímar um vikuna at seta frá 11.08.2008.
Tá tíðarfreistin var úti vóru 7 umsóknir innkomnar:
Umsóknirnar hava verið til viðgerðar hjá Barnagarðinum og leiðslan hevur
gjørt hesa innstilling:
Námsfrøðingur 30 tímar:
1. Anna á Torkildsheyggi
Hjálparfólk 35 tímar:
1. Marna Kristiansdóttir
Trivnaðarnevndin mælir til at taka undir við innstillingini frá leiðaranum.
Avgerð: Tilmælið frá Trivnaðarnevndini samtykt.
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Mál nr. 91/2008 Ansingarmál.
Í skrivi dagf. 05.06.2008 boðar Barnagarðurin frá, at teir nú fara at senda
skriv út til øll tey sum kunnu byrja í Barnagarðinum eftir summarfrítíðina.
Sagt verður at tey rokna við, at ábøturnar á Barnagarðin, verður gjørt áðrenn
byrjað verður aftur eftir summarferiuna.
Trivnaðarnevndin mælir til, at gera hetta arbeiðið uppi í Barnagarðinum og
at Tekniska deild ger eitt uppskot um, at tveir útbygningar verða í staðin fyri
tað sum uppskotið vísur og sum kostar 300.000,00 kr. við at verandi hús
blíva forlongt eystureftir.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá trivnaðarnevndini, og at taka
pengarnar av konto nr. 766400 ”Íløgur Barnagarðurin”.
Bygdaráðið mælir til, at bygginevndin, Trivnaðarnevndin og borgarstjórin
hava fund við stjóran fyri Skúlan og Frítíðarskúlan um eina royndarskipan,
at hava Frítíðarskúlaskipanina í Tofta skúla.
Avgerð: Tilmælið var einmælt samtykt.
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