Samandráttur av almenna bygdaráðsfundi 26.02.2018
Bygdaráðsfundur: 26.02.2018 kl. 18.00 til kl. 18.30
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
x
Súni í Hjøllum
x
Elin á Torkilsheyggi
x
Niclas Davidsen
x
Petur Jákup Petersen
x
Kaj Eli Hansen
x
Høgni Hansen
x
Marjun Gaardbo, skrivari x
Til viðgerðar:
Mál nr. 11/2018 Alment vesi í Nes kommunu - onnur viðgerð
J.nr. 08.03.25-P20-1-17
Málslýsing
Onnur viðgerð av ætlan um Alment vesi í Nes kommunu. Fyrsta viðgerð var á bygdaráðsfundi
29.01.2018.
Teknistovan Gøta hevur gjørt uppskot um alment vesi á havnalagnum, í gamla vatnhúsinum hjá
flakavirkinum, norðanfyri egningaskúrðarnar. Mettur kostnaður er kr. 401.000.
Tilmæli
Á fundi 16.01.2018 mælir Teknisku nevnd, til at alment vesi, á havnalagum, verður gjørt, eftir
uppskotið frá Teknistovuni Gøta.
Á fundi 24.01.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Fíggjarnevndin staðfesti, at kr. 250.000, ið vóru avsettar á fíggjarætlanini fyri 2017 ikki blivu
brúktar. Peningurin er ikki avsettur á fíggjarætlanini fyri 2018.
Fíggjarnevndin mælir til, at peningurin verður tikin av tøkum peningi.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Tilmæli
Á fundi 21.02.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við aðru viðgerð,
av fíggingini fyri alment vesi.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 12/2018 _ Roknskapur 2017 – Bókasavnið í Nes kommunu
J.nr. 21.00.00-Ø09-1-16
Roknskapurin hjá Bókasavninum fyri 2017 er blivin grannsk. av SPEKT og er
sendur kommununi til góðkenningar.
Tilmælir
Á fundi 14.02.2018 mælir Mentanarnevndin til at taka undir við roknskapinum hjá Bókasavninum
soleiðis, sum hann er uppsettur.
Á fundi 21.02.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini.
Avgerð
Tilmælini frá Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 14/2018 Reingerð av rennibreytini á Svangaskarði
J.nr. 04.03.00-P20-3-16
Málslýsing
Eftir vitjan frá Innspark hevur kommunan fingið tilboð uppá reingerð av rennibreytini á Svangaskarði,
frá Innspark.
Tilboðið, er áljóðandi kr. 216.300 uttan mvg. Um tað verða tvær rennibreytir, í Føroyum,at reingerða
samstundis
er tilboðið kr. 148.500 uttan mvg.
Tilmælir
Á fundi 13.02.2018 mælir Tekniska nevnd til, at reinsingin av rennibreytini á Svangaskarði verður gjørt
samstundis, sum rennibreytin í Havn verður reinsað.
Á fundi 14.02.2018 tekur Mentanarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Á fundi 21.02.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og Mentanarnevndini,
og peningurin verður tikið av stovninum Svangaskarð rakstur.
Um reinsingin av rennibreytini ikki verður í 2018, verður málið tikið við í viðgerðini av fíggjarætlanini
fyri 2019.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd, Mentanarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 15/2018 Umsókn um uppískoytisstykki
J.nr. 02.34.02-P20-2-18
Málslýsing
Í skrivi 16.01.2018 søkir Haldur Vang um uppískoytisstykki til matr. nr. 665d Gaddavegur 51.
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Tilmæli
Á fundi 13.02.2018 mælir Tekniska nevnd til, at Haldur Vang fær loyvi at ogna sær uppískoytisstykkið,
norðanfyri sethúsini.
Av tí, at kommunan arbeiðir við eini útstykking, í forleingilsi av verandi útstykking, á Gaddavegnum,
verður freistin at svara uppá, um hann ynskir uppískoytisstykki norðanfyri sethúsini, 3. mánaðar.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 16/2018 Gøtuljós og rekkverk
J.nr. 13.01.00-P20-1-18
Í skrivi 5.01.2018 heitir borgari á Nes kommunu um at seta gøtuljós upp fram við gøtuni niðan
á Hamar.
Tilmæli
Á fundi 16.01.2018 mælir Tekniska nevnd til, at gøtuljós verða sett upp á gøtuni niðan á
Hamar, og at rekkverk verður sett upp, har neyðugt er.
Eftirfylgjandi hevur kommuna fingið tilboð uppá gøtuljósini áljóðandi kr. 45.111,00 + mvg.
Á fundi 24.01.2018, hjá Fíggjarnevndini, verður málið koyrt aftur í Teknisku nevnd.
Tilmælir
Á fundi 13.02.2018 mælir Tekniska nevnd til, at gøtuljós verða sett upp á gøtuni niðan á
Hamar, og at rekkverk verður sett upp har neyðugt er. Peningurin verður tikin av stovninum
gøtir.
Á fund 21.02.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd.
Avgerð
Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
Mál nr. 17/2018 Umsókn um íbúðarbygging
J.nr. 02.34.02-P20-5-18
Málslýsing
Í skrivi 16.01.2018 boðar KBH frá, at teir eru í gongd við at gera grundarlagið klárt til at gera sáttmála um
bygging av tveimum íbúðarblokkum í samstarvi við Bústaðir og Nes kommunu.
Í samband við forleingilsi av hesum, kundu teir hugsað sær at hildi fram við íbúðarbygging á sama øki,
sambært lendisprojekt, sum teir hava gjørt í hesum sambandi.
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Tvs. at Byggivirkið KBH Sp/f ynskir at keypa, ella fáa atgongd til økið í norðara enda av matr. nr. 415a,
niðan móti Heygsvegi at gera líknandi verkætlan, sum verður gjørd til leigu ella sølu á privatum
vinnuligum grundarlagi.
Tilmæli
Á fundi 17.02.2018 mælir Tekniska nevnd til, at KBH í prinsippium fær loyvi, og at teir koma við
onkrum ítøkiligum ætlanum í mun til lendið o.a., í seinasta lagi innan ársskiftið.
Avgerð
Tilmælið frá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 18/2018 Keyp av lendi til komandi útstykkingar
J.nr. 02.01.00-P20-3-17
Teknistovan Gøta hevur gjørt uppskot til komandi útstykkingar á Gaddavegnum og á
Høganesvegnum.
Til útstykkingina á Gaddavegnum er neyðugt, at kommunan ognar sær lendið, sum er
uml. 10.000 m2 til víddar.
Tilmæli
Á fundi 21.02.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at kommunan ognar sær lendið á
Gaddavegnum til komandi útstykking uml. 10.000 m2, og at peningurin verður tikin av
stovninum byggibúning íløgur.
Avgerð
Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.
Mál nr. 19/2018 Tímar til serligan tørv
J.Nr. 16.06.20-G01-1-18
Málslýsing
Í skrivi 31.01.2018 søkir Barnagarðurin um 20 tímar stuðul um vikuna til barn við serligum tørvi.
Tilmælir
Á fundi 20.02.2018 mælir Trivnaðarnevndin til at játta Barnagarðinum stuðul, á 20 tímar um vikuna,
til barn við serligum tørvi.
Á fundi 21.02.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og at peningurin
verður tikin av stovninum børn við serligum tørvi.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndi og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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Mál nr. 20/2018 Tímar til serligan tørv
J.nr. 16.06.20-G01-2-18
Málslýsing
Í skrivi 01.02.2018 søkir Barnagarðurin um 25 tímar stuðul um vikuna til barn við serligum tørvi.
Tilmælir
Á fundi 20.02.2018 mælir Trivnaðarnevndin til at játta Barnagarðinum stuðul, á 25 tímar um vikuna,
til barn við serligum tørvi.
Á fundi 21.02.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Trivnaðarnevndini, og at peningurin
verður tikin av stovninum børn við serligum tørvi.
Avgerð
Tilmælini frá Trivnaðarnevndi og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.

Mál nr. 21/2018 Økið Neshamar/Gamli Prestagarðurin á Nesi
J.nr. 19.00.00-P20-1-18
Málslýsing
25.11.2017 vóru borgarstjórin og forkvinnan í Mentanarnevndini á fundi í gamla prestagarðinum, saman
við nevndina í Fornminnisfelagnum, J.P. (Palli) Gregoriussen, arkitektur, Jákup Reinert Hansen, lektari í
kirkjusøgu, og Kára Mikkelsen, journalistur og samskiftisráðgevi.
Endamálið við fundinum var at umrøða møguleikan fyri at seta prestagarðin og møguliga alt plássið
saman við kirkju, lending og neystum í upprunastand, sum ein varða um eitt farið tíðarskeið og alla ta
søgu, ið staðið er eitt prógv um.
03.02.2018 var fundur aftur millum partarnar, og vóru øll jalig yvir fyri ætlanini, og samdust um at seta
ein arbeiðsbólk við trimum fólkum, eitt umboð fyri Fornminisfelagið, eitt umboð fyri Nes kommunu og
eitt umboð fyri stigtakararnar. Á fundinum var Kári Mikkelsen valdur sum umboð fyri stigtakararnar.
Tilmæli
Á fundi 14.02.2018 mælir Mentanarnevndin til, at Jóhannus Danielsen, borgarstjóri, verður umboð fyri
Nes kommunu í arbeiðsbólkinum.
Avgerð
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
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Mál nr. 22/2018 Ferðavinnan í Nes kommunu
J.nr. 20.00.00-G01-1-18
Málslýsing
Í sambandi við ferðavinnuna, so er Nes kommuna ein partur av ferðavinnuni í Eysturoy, og hevur verið
við til at fíggja ein part av Kunningarstovuni í Runavík og Fuglafirði.
Í 2017 vóru tað tríggjar kommunur, sum tóku seg úr felagsskapinum. Hvat skal Nes kommuna framyvir
gera í sambandi við ferðavinnuna í kommununi.
Uppskot um at seta ein arbeiðsbólk at arbeiða víðari við ferðavinnuni í Nes kommunu, og at hesin bólkur
verður mannaður við: Høgna Hansen, fyri Mentanarnevndina, hjá Nes kommunu, Óla Kristian á
Torkilsheyggi og Elsu í Hjøllum
Tilmæli
Á fundi 14.02.2018 mælir Mentanarnevndin til, at arbeiðsbólkurin verður mannaður við, Høgna Hansen,
Óla Kristian á Torkilsheyggi og Elsu í Hjøllum.
Avgerð
Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt.
Súni í Hjøllum var úti, meðan málið var viðgjørt.
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