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Til viðgerðar:
Mál nr. 5/2013 Fyrisitingarmál:
J. nr. 2013-0004-0016
Málslýsing
Í sambandi við, at bygdráðið hevur viðtikið at skipa eina nýggja nevnd
“Vinnunevnd”, afturat teimum verandi, er neyðugt at dagføra
kommunustýrisskipanina samsvarandi.
Formansskapurin hevur fingið til uppgávu at gera uppskot, og í uppskotinum
verður ásett, at vinnunevndin ger tilmælið til bygdaráðið í teimum
kommunalum uppgávunum á tí vinnuliga økinum innan:

Vinnustrategi

Vinnunýskipan

Fiskivinnu

Havnaøki/Havnamál.

Handils- og tænastuvinnu

Ferðavinnu

Oljuvinnu

Matvørulógina

Marknaðarføring

Nýggjum bústaðarmøguleikum

Alternativum ella varandi orkukeldum
Galdandi kommunufyriskipan er frá jan. 2005, og er ikki dagførd síðani.
Uppkotið fevnir tí eisini um dagføringar, soleiðis at kommunufyriskipanin er
samsvarandi galdandi kommunustýrislóg og galdandi kunngerð um samsýning
v.m. sambært kommunustýrislógini.
Málið skal hava tvær viðgerðir. 2. viðgerð verður tann 25. februar 2013.
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Tilmælir
Uppskotið til broyttu kommunufyriskipanina hevur verið til ummælis í
nevndunum. Nevndirnar hava ikki viðmerkingar til uppskotið til nýggja
kommunustýrisskipan fyri Nes kommunu, og mæla til at samtykkja uppskotið.
Avgerð
Tilmælið frá formansskapinum og nevndunum var einmælt samtykt við 1.
viðgerð.
Mál nr. 6/2013 Fyrisitingarmál :
J. nr. 2013-0004-0017
Málslýsing
Núverandi fundarskipan er frá jan. 2005. Formanskapurin hevur fingið til
uppgávu at kanna eftir, um tað er neyðugt at dagføra fundarskipanina og at
koma við uppskoti um broytingar. Formansskapurin metir, at verandi
fundarskipan er ílagi við nøkrum heilt fáum undantøkum, t.d. við
kunngerðingum, lýsingum og fundarboðum, og hevur gjørt uppskot til
broytingar í hesum sambandi.
Málið skal hava tvær viðgerðir. 2. viðgerð verður tann 25. februar 2013.
Tilmælir
Uppskotið til broytta fundarskipan hevur verið til ummælis í nevndunum.
Nevndirnar hava ikki viðmerkingar til uppskotið til broyttu fundarskipanin fyri
Nes kommunu, og mæla til at samtykkja uppskotið.
Avgerð
Tilmælið frá formansskapinum og nevndunum var einmælt samtykt við 1.
viðgerð
Mál nr. 7/2013 Fyrisitingarmál :
J. nr. 2012-0001-0008
Málslýsing
Bygdaráðið hevur samtykt, at borgarstjórin og skrivarin hava heimild til at
undirskriva vegna kommunustýrið.
Tilmælir
Í sambandi við, at Marjun Gaardbo er sett sum nýggjur skrivari, frá 1. febr.
2013, mælir borgarstjórin til, at Marjun Gaardbo, skrivari, verður
medundirskrivari saman við borgarstjórarnum.
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Avgerð
Tilmælið var einmælt samtykt.
Mál nr. 8/2013 Fyrsitingarmál:
J. nr. 2012-0002-0003
Málslýsing
Spurningur, ið hevur verið frammi, er hvør skal gjalda koyripening og
samsýning til bygdaráðslimir, tá hesir eru á fundi hjá kommunalum feløgum.
Tilmælir
Fíggjarnevndin mælir til, at bygdaráðslimur, sum fer á fund, har hann umboðar
kommununa, fær samsýning samb. Kommunuskipanina fyri Nes kommunu,
t.v.s. koyripengar og fundarløn, um hann ikki verður løntur frá øðrum.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 9/2013 Fyrisitingarmál.
J. nr. 2013-0001-0009.
Málslýsing
Á fundi hin 05.12.2012 samtykti nývalda bygdaráðið val av valnevndini, ið
hevur 5 fastar limir og tveir varalimir, soleiðis sum lógin ásetur.
Valnevndin skipar seg í flestu førum sjálv við formanni, men í lógini um val til
fólkatingið av 30. juni 1993, er ásett í kap. 5 grein 19 stk. 3, “at millum
limirnar í valnevndini, velur Bygdarráðið formannin í valnevndini”.
Seinastu árini hevur bygdaráðið valt Ólavur Magnussen, sum formann í valnevndini fyri fólktatingsval, og tá valnevndin hevur skipað seg, er Ólavur eisini
valdur til formann til onnur val.
Tá bygdarráðið ikki tók støðu til, hvør skuldi vera formaður í valnevndini fyri
fólkatingsval, á fundinum 05.12.2012, men einans valdi valnevndina, kemur
hetta til atkvøðugreiðslu á komandi bygdaráðsfundi.
Tilmælir
Fíggjarnevndin mælir til, at Ólavur Magnussen verður valdur sum formaður í
valnevndini til Fólkatingsval.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál. nr. 10/2013 Fíggjarmál
J. nr. 2013-0011-0034
Málslýsing
Uppskot til rakstrarætlan 2013 fyri Kongshavnar Havn er komin til ummælis
hjá Nes kommunu.
Høvuðstølini í fíggjarætlanini eru hesi:
Inntøkur:
Æ 2013.
Havnagjøld
672.000,00
Uppkrevjingargjald
168.000,00
Netto inntøkur
504.000,00
Útreiðslur:
Fyrisiting
150.000,00
Marknaðarføring
75.000,00
Rudding
70.000,00
Umhvørvið
10.000,00
Arbeiðsmarknaðargjøld
1.500,00
Í alt
306.500,00
Úrslitið áðrenn rentur v.m. 197.500,00
Rentuinntøkur
6.000,00
Ársúrslitið
203.500,00

Æ 2012.
674.000,00
168.500,00
505.500,00
143.000,00
75.000,00
70.000,00
10.000,00
1.500,00
299.500,00
206.000,00
15.000,00
221.000,00

Pr.31.12.2011:
Innstandandi ogn
2.279.203,77.
Av hesum er: ikki avroknað
152.043,Tøkur peningur felagskonto
1.093.159,Tøkur peningur hjá kommunum
1.034.000,Tilmælir
Fíggjarnevndin mælir til at góðkenna rakstrarætlanin fyri 2013, soleiðis sum
hon er uppsett. Súni í Hjøllum, sum er formaður í Kongshavnar Havn var úti
meðan málið var viðgjørt í fíggjarnevndini.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. Súni í Hjøllum var úti
meðan málið var viðgjørt á bygdaráðsfundinum.
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Mál nr. 11/2013 Trivnaðarmál
J. nr. 2012-0031-0138
Málsviðgerð
Barnagarðurin søkir í samráð við foreldur og NSR-Tænastuna um játtan til 25
tímar stuðul til barn í barnagarðinum.
Tilmælir
Trivnaðarnevndin mælir til, at játta Barnagarðinum 25 tímar til stuðul til eitt
barn, sambært umsókn. Peningur er játtaður á fíggjarætlanini fyri 2013 til
stuðulin.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto “børn við serligum tørvi” hjá Barnagarðinum.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 12/2013 Trivnaðarmál
J. nr. 2012-0031-0139
Málsviðgerð
Barnagarðurin søkir í samráð við foreldur, barnaverndina og NSR-Tænastuna
um játtan til 30 tímar stuðul um vikuna til barn í barnagarðinum.
Tilmælir
Trivnaðarnevndin mælir til, at játta Barnagarðinum 30 tímar til stuðul til eitt
barn, sambært umsøkn. Peningur er játtaður á fíggjarætlanini fyri 2013 til
stuðulin.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto “børn við serligum tørvi” hjá Barnagarðinum.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 13/2013 Trivnaðarmál
J. nr. 2013-0031-0140
Málsviðgerð
Trivnaðarnevndin hevur í undanfarnu setu havt heimild til at seta starvsfólk á
stovnunum, sum hoyra undir barnaansingina eftir innstilling frá leiðsluna á
viðkomandi stovni. Spurningurin er um henda skipan skal halda fram.
Trivnaðarnevndin hevur viðgjørt henda spurningin og hevur fylgjandi tilmæli
til bygdaráðið.
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Tilmælir
Trivnaðarnevndin mælir til, at galdandi skipan, sum hevur virkað væl og gevur
eina skjóta arbeiðsliga gongd, heldur fram.
Fíggjarnevndin tekur undir við, at verandi skipan heldur fram.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt .

Mál nr. 14/2013 Trivnaðarmál.
J. nr. 2012-0031-0136.
Málsviðgerð
Í skrivi dagf. 10.12.2012 boðar Almannaverkið frá, at teir hava viðgjørt
umsóknina um stuðul til mattænastuna fyri 2013 og fær Nes kommuna játtað
kr. 56.065,00 til mattænastuna fyri 2013. Hetta er grundað á pensiónistar í
økinum og játtanina á Løgtingsins fíggjarlóg. Umsóknin umfatar
lønarútreiðslur, koyritænastu og høliskostna.
Tilmælir
Trivnaðarnevndin viðgjørdi skrivið og tók hetta til eftirtektar, og mælir
bygdaráðnum til at samtykkja upphæddina, vísandi til, at hetta er sama
upphædd sum er avsett á fíggjarætlanin hjá kommununi fyri 2013.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini.
Avgerð
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 15/2013 Byggimál
J. nr. 2012-0042-0310
Málsviðgerð
Eigari av matr. nr. 699s á Nesi, hevur ætlanir um, at sundurbýta ogn sína í tvær
íbúðir, sum vera eins stórar uml. 205 m² hvør. Bæði tann ovara- og niðara
hæddin koma tá at umfata eina íbúð, sum er 150 m² og eitt bilhús áleið 55 m².
Eigarin søkir um, at kommunan gevur sítt viðmæli til, at sethúsini vera lutað
sundur í 2 matr. nr., so hvør hæddin hevur sítt egna matrikkulnummar og sína
egnu innkoyring, soleiðis sum tað er í dag.
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Á báðum hæddum eru skilaveggirnir úr dupultum gipsi og somuleiðis er dupult
lag av gipsi uppi undir loftinum í tí niðaru hæddini. Betongveggur er millum
íbúðirnar og bilhúsið.
Tilmælir
Tekniska nevnd mælir til, at kommunan gevur sítt viðmæli til, at eigarin fær
loyvi til at sundurbýta ogn sína á Nesi.
Tekniska deild fastleggur atkomuveg til báðar íbúðirnar.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 16/2013 Jarðarmál
J. nr. 2012-0042-0311.
Málsviðgerð
Hin 20.12.2012 søkir Erling Dam, um uppískoytisstykki til matr. nr. 393 Tofta
bygd, sum er 185 m² til støddar.
Tekniska deild hevur í mai 2012 gjørt eitt uppskot um at víðka matr. nr. 393
við einum uppískoytisstykki bæði suðureftir og niðaneftir, og er hetta
uppskotið síðani endurskoðað og víst á tekning dagf. 4. januar 2013.
Broytingin viðførir, at matr. nr. 393 og 357d verða eins stór, har hvørt
grundøkið verður 412 m² til støddar.
Hetta viðførir, at um bygt vera eini rímulig hús, so uppfylla tey krøvini um
nýtslustig í byggisamtyktini, sum er 0,3.
Tilmælir
Tekniska nevnd mælir til, at broytingin av grundstykkjunum verður sum víst á
tekning frá Teknisku deild dagf. 04.01.2013, og at matrikkuleringin verður
framd samsvarandi hesum uppskotið.
Mortan Højgaard var úti meðan málið var viðgjørt.

Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mortan Højgaard var úti meðan málið var viðgjørt.
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Mál nr. 17/2013 – viðgjørt fyri afturlatnum hurðum
J. nr. 2012-0044-0058
Mál nr. 18/2013 Jarðarmál
J. nr. 2010-0042-0277
Málsviðgerð
Hin 08.01.2013 heita eigararnir av grundstykki matr. 699ba á Nes kommunu
um at keypa grundstykki aftur vísandi til treytirnar í skeytinum undir grein 2
stykki 4.
Bygdaráðið hevur í 2008 samtykt ikki at keypa grundstykkir aftur. Men, at tey
sum hava keypt grundstykkini, og ikki fara at byggja, kunnu selja grundstykkið
til annan keypara, við góðkenning frá kommununi.
Tilmælir
Tekniska nevnd tekur undir við og mælir til, at kommunan ikki keypir seld
grundstykkir aftur frá keyparum, sum samtyktin frá 2008 sigur.
Tekniska nevnd fer at taka orðingarnar í skeytunum upp til viðgerð, so ongin
mótsøgn er millum tað sum stendur í skeytinum, og tað sum kommunan
praktiserar viðv. sølu av grundstykkjum.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 19/2013 Byggimál.
J. nr. 2012-0042-0312
Málsviðgerð
Í sambandi við útbyggingina á Svangaskarði, hevur kommunan givið
byggiloyvi til at gera vøllin og økið fram við vøllinum. Nú skulu ljósmastrar
setast upp runt vøllin, og øll bygging, her undir eisini fundamentir og
ljósmastrar, skulu hava byggiloyvi frá kommununi. Teknisku nevnd skal koma
við einum tilmæli til bygdaráðið.
Tekning av fundamentunum og ljósmastrunum eru viðløgd og fráboðan um
arbeiðið, har tað verður TN-bygging, sum ger fundamentini og JT Elektic, sum
setir ljósmastrarnar upp. Eftir ætlan skuldu fundamentini verða gjørd seinnu
hálvu av januar og mastrarnar verða settar upp fyrru hálvu í februar.
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Fundamentini verða 6 í tali, harav 2 verða á suðursíðuni og 4 á norðursíðuni.
Fundamentini eru 1,364 metur í botninum og 1,8 metur høg, økið, sum
fundamentini verða sett á, er 2,40 metur til allar síður.
Mastrarnar á norðursíðuni verða 16 metrar høgar, meðan mastrarnar á
suðursíðuni verða 12 metur høgar. 2 lyktir verða settar á verandi ítróttarhús.
Tað er FSF sum er byggiharri fyri øllum arbeiðinum sum fer fram á
fótbólsøkinum á Svangaskarði.
Tilmælir
Tekniska nevnd mælir til at geva byggiloyvi til ljósmastrarnar, rundt um vøllin
norðanfyri ítróttarhúsið á Svangaskarði, samsvarandi innsendu umsókn og eftir
galdandi treytum í byggisamtyktini.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Súni í Hjøllum, limur í bygginevndini, var úti meðan málið var viðgjørt.
Mál nr. 20/2013 Mentamál
J. nr. 2011-0024-0006
Málslýsing
Í skrivi 17.11.2012 søkir Flot um nýggjar flótibanar til svimjihylin. Teir eru
afturgjørdir nakrar ferðir, men nú verður hildið, at ikki er ráðiligt at gera teir
aftur. Nes kommuna hevur fingið fylgjandi tilboð:
2 flótibanar á 16,75 m
Vognur til flótibanar

kr. 9.088,00
kr. 17.568,00
Kr. 26.656,00

Tilmælir
Mentanarnevndin mælir til, at svimjihylurin keypir flótibanar, og at
upphæddin, kr. 9.088,00 kr., verður tikin av játtanini til svimjuhylin, og at
verandi banarvognur verður brúktur til teir nýggju flótibanarnar.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto «viðlíkahald svimjuhylurin».
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggajrnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 21/2013 Mentamál.
J. nr. 2012-0023-0119.
Málslýsing
Í umsókn dagf. 02.12.2012 søkir Tofta Talvfelag, um fíggjarligan stuðul fyri
árið 2013.
Felagið hevur 2 lið í FM, eitt lið 2. deild, meðan hitt liðið er í 3. deild.
Felagið takkar annars fyri stuðulin farnu árini.
Á fíggjarætlanini fyri 2013 eru avsettar 12.000,00 kr. sum stuðul til
Talvfelagið.
Tilmælir
Mentanarnevndin mælir til, at Tofta Talvfelagið fær játtanina á fíggjarætlanini
áljóðandi 12.000,00 kr.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini og mælir til,
at stuðulin verður goldin felagnum í einum.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 22/2013 Skúlamál
J. nr. 2013-0021-0066
Málslýsing
Skúlatænarin, við Tofta skúla, hevur kannað, hvat eitt Kamera til Svimjihøllina
kostar. Hetta er gjørt, tí ynski er frammi um at økja trygdina í svimjihøllini.
2 stk Skermar á 2.998,00 íalt kr. 5.996,00 v/mvg
3 stk. Kamera á 1.670,00 íalt kr. 5.010,00 v/mvg
Afturat hesum verður kostnaður fyri kaðal, adaptarar o.a. fyri áleið 600,00800,00.
Um skúlatænarin setur skermar og kamera upp, er kostnaðurin kr. 11.806,00.
Um omanfyrinevnda útgerð verður keypt, viðførir tað, at bert eitt fólk kann
passa svimjihylin framyvir, tá almenn svimjing er, í staðin fyri tvey fólk.
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Tilmælir
Mentanarnevndin er samd um at mæla til, at kommunan ger hesa íløgu, bæði tí
hetta økir um trygdina í svimjuhylinum og minkar munandi um
lønarútreiðslurnar í sambandi við almenna svimjing.
Fíggjarnevndin mælir til, at hetta verður gjørt, og at peningurin verður tikin av
konto ”løn til at ansa svimjuhylin”.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 23/2013 Skúlamál
J. nr. 2010-0021-0045
Málslýsing
Ongin máltalva er í nýggju fimleikahøllini í skúlanum og hevur ofta manglað,
síðani høllin var tikin í brúk í 2008. Serliga gjørdi hetta seg galdandi tá
fótbóltskappingin var í høllini 28.12.2012.
Í ár hevur ein borgari kannað møguleikarnar at fáa fatur í eini slíkari máltalvu,
sum vísur tíðina og málini, og er kostnaðurin uml. 16.700,00 kr. tá hon er í
Danmark, tá er fragt, tollur og uppseting í Føroyum ikki við.
Borgarstjórin hevur heitt á Mentanarnevndina um at viðgera spurningin, um ein
máltalva skal setast upp í fimleikahøllini í Tofta skúla, og um kommunan skal
gera íløgu í eina slíka í 2013.
Tilmælir
Mentanarnevndin tekur undir við, at ein máltalva verður keypt til
fimleikahøllina og mælir til, at fíggjarnevndin finnur peningin til íløguna í
2013.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum hjá Mentanarnevndini og mælir til,
at skúlatænarin kannar hvør talvan skal verða og hvør endaligi kostnaðurin
verður.
Peningurin verður tikin av konto ”fólkaskúlin viðlíkahald”.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 24/2013 Mentamál.
J. nr. 2013-0023-0121
Málslýsing
Í skrivi dagf. 13.01.2013, søkir Slái Ring v/Rasmus Joensen, form.
kommununa um stuðul til føroyska dansin, við at keypa nakrar fløgur av «Her
er gott at dansa» sum børn hava kvøðið inn.
Kostnaðurin fyri hvørja fløgu er 100,00 kr.. Um kommunan keypir meira enn
25 eintøk, er kostnaðurin 80,00 kr. fyri hvørja fløgu.
Tilmæli
Mentanarnevndin mælir til, at keypa 25 eintøk av fløguni ”Her er gott at
dansa” á 80,00 kr. stk., fyri ein samlaðan kostnað áljóðandi 2.000,00 kr.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og verður
peningurin tikin av konto ”Ymiskur stuðul”.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 25/2013 Mentamál.
J. nr. 2013-0023-0120
Málslýsing
Í skrivi, dagf. 04.01.2013, søkir Eysturoyar Dansifelag um fíggjarligan stuðul
til landsdansistevnuna, sum verður í Ítróttarhøllini í Runavík hin 11. mai 2013.
Hetta er fyrstu ferð Eysturoyar Dansifelag skipar fyri stevnuni, sum hevur verið
hildin triðja hvørt ár síðani 1983.
Kostnaðurin av stevnuni, har roknað er við 500 luttakarum, er mettur til
265.000,00 kr. og verður fíggjað á henda hátt: 60.000,00 kr. frá Sláið Ring, tey
luttakandi gjalda 250,00 kr. í part og 80.000,00 kr. í stuðli frá kommunum,
grunnum, virkjum v.m.
Tilmæli
Mentanarnevndin mælir til at játta 3.000,00 kr. til stevnuna hjá Eysturoyar
dansifelag 11.05.2013.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini og verður
peningurin tikin av konto ”Ymiskur stuðul”.
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Bygdaráðsfundur
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 26/2013 Mentamál
J. nr. 2013-0023-0122
Málslýsing
Bátafelagið heitir á Nes kommunu um peningaligan stuðul til virksemið í
Undirhúsinum.
Grundin fyri umsóknini er, at útleigarin hevur hækkað leiguna við 1.000,00 kr.
um mánaðin, fyri el og olju, soleiðis at leigan er farin úr 2.500,00 kr. um
mánaðin upp í 3.500,00 kr.
Undirhúsið hevur verið til gleði og gagns síðani tað lat upp hin 28. januar 2012
og serliga fyri teir eldru mennirnar í bygdini.
Tilmæli
Mentanarnevndin mælir til at játta 5.000,00 kr. sum stuðul til Undirhúsið
í 2013.
Fíggjarnevndin tekur undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini, og at
peningurin verður tikin av konto ”ymiskur stuðul”
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt .

Mál nr. 27/2013 Umhvørvismál.
J. nr. 2007-0023-0015
Málslýsing
Petur J. Petersen, sum var formaður í Teknisku nevnd, hevur verið formaður í
nevndini fyri Gøtuna um Toftavatn. Harumframt hava Elin á Torkildsheyggi og
Kári Jacobsen, frá Runavíkar kommunu, sitið í nevndini. Nú nýggj
kommunustýrir eru vald, skal nevndin skipast av nýggjum.
Tilmæli
Mentanarnevndin mælir til, at Elin á Torkildsheyggi verður nýggjur formaður
og Niclas Davidsen næstformaður, og at tey fara at hava fund við umboðið fyri
Runavíkar kommunu, Kára Jacobsen, so skjótt sum tilber.
Avgerð
Bygdaráðið tók undir við skipanini av nevndini fyri ”Gøtuna um Toftavatn”.

13

Bygdaráðsfundur
Kunning
Borgarstjórin kunnaði um mál sum eru í nevndunum, men ikki komin við til
bygdaráðsfundin.
Borgarstjórin kunnaði bygdaráðslimirnar um ymisk kommunal viðurskiftir.
Fundabókin lisin upp.
Fundur lokin kl. 20.30
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