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Bygdaráðsfundur:  24.09.2018  kl. 18.00 til kl. 19.00 

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. 79/2018     Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2019 hjá Nes kommunu 

J.nr. 00.32.10-S08-03-18 

Málslýsing 

Ásetan av fíggjarkarmi fyri 2019 – 1. viðgerð 

 

Á fundi 18.09.2018 hevur Fíggjarnevndin viðgjørt fíggjarkarmin fyri 2019. 

 

Tilmæli 

Fíggjarnevndin mælir til at áseta fíggjarkarmin fyri 2019 soleiðis:  

Skattainntøkur  v.m.                    tkr.  54.092 

Rakstrarútreiðslur                        tkr.  47.964 

Úrslit áðrenn avdrøg/íløgur         tkr.    6.128 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.  

 

Mál nr. 80/2018    Fíggjarætlan fyri 2019 - Roðin  

J.nr. 00.32.10-S08-2-18 

Málslýsing 

Økistænastan Roðin hevur gjørt uppskot til fíggjarætlan fyri árið 2019 áljóðandi tkr. 79.443, herav  

tkr. 69.476. skal gjaldast av samstarvinum. Parturin hjá Nes kommunu er tkr. 12.591. 

 

Tilmæli 

Á fundi 18.09.2018 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við fíggjarætlanini  hjá Roðanum fyri 2019 

soleiðis, sum fíggjarætlanin er uppsett. 

 

Avgerð  

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 
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Mál nr. 81/2018     Eykajáttan 2018 – Roðin 

J.nr. 00.32.10-S08-1-18 

Málslýsing 

Økistænastan Roðin hevur keypt ein buss. Í tí sambandinum hevur Roðin brúk fyri eini eykajáttan fyri 

2018. Parturin hjá Nes kommunu, fyri keyp av bussinum  er tkr. 75. 

 

Árliga gjaldið hjá Nes kommunu var ásett til tkr. 11.911 í 2018. Eftir dagførda býtislyklinum er gjaldið 

hjá Nes kommunu tkr. 11.781 fyri 2018, sum er tkr. 130 lægri enn tað, sum var ásett. 

 

Tilmæli 

Á fundi 18.09.2018 mælir Fíggjarnevndin til, at peningurin fyri bussin tkr. 75 verður 

tikin av inniverðandi játtan, konto flyting til eldrasamstarvið. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt. 

 

Mál nr.  82/2018   Tilboð uppá skelting í Tofta skúla 

J.nr. 02.00.14-G01-1-18 

Málslýsing 

Tað hevur ongantíð verið skeltað inni í Tofta skúla. Ynski hevur verið at skeltað, 

soleiðis at tað lætt kann síggjast hvar ymisku rúmini/stovurnar eru. 

 

Leiðslan í Tofta skúla hevur biðji um tilboð frá Krea uppá prent og uppsetan av skeltum  

í skúlanum. 

 

Eitt tilboð er uppá tkr. 54 + mvg. Í hesum tilboðnum verða bókstavirnir  prentaðir á 

transparent. 

 

Eitt tilboð er uppá tkr. 64 + mvg. Í hesum tilboðnum verða bókstavirnir settir upp og 

transparent omanyvir.  

 

Tilmæli 

Á fundi 12.09.2018 mælir Mentnarnevndin til at taka av tiboðnum áljóðandi tkr. 54 + 

mvg. Peningurin, fyri skeltingina, verður tikin við í fíggjrætlanini fyri 2019. 

 

Á fundi 18.09.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Mentanarnevndini. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Fíggjarnevndini og Mentanarnevndini vóru einmælt samtykt. 
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Mál nr. 83/2018     Jólatrøini 2018 

J.nr. 00.05.03-G01-1-18 

Málslýsing 

Jólatrøini 2018 skulu tendrast.1. sunnudagur í advent er 02.12.2018. 

 

Tilmæli 

Á fundi 12.09.2018 mælir Mentanarnevndin til, at jólatrøini tendra 01.12.2018, kl. 16.00.   

 

Aftaná verða kakao og bollar  at fáa í kirkjukjallarinum. Síðani verður konsert, í Fríðrikskirkjuni,  

við luttøku av lokalum sangkreftum.     

                                   

Avgerð                  

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 84/2018     Minningarhald teirra sjólátnu 

J. nr. 00.05.03-G01-2-18 

Málslýsing 

Minningarhald teirra sjólátnu 1. novembur, sum er ein  hósdag, stundar til, og tí er neyðugt at  

biðja prest ella annan halda røðuna við minnisvarðan.  

 

Tilmæli 

Á fundi 12.09.2018  mælir Mentanarnevndin til at hava minningarhaldið í Fríðrikskirkjuni, síðan           

verða kransar lagdir við minnisvarðan. Kommunan bjóðar kaffi o.a. í kirkjukjallaranum eftir 

minningarhaldið. 

                                

Tosað við Ova Brim, prest um at hava  minningarhaldið 1. novembur 2018. 

 

Avgerð 

Tilmælið frá Mentanarnevndini var einmælt samtykt. 

 

 

Mál nr. 85/2018    Umsókn um byggilopvi til høll – Byggivirkið KBH Spf. 

J.nr. 08.03.25.P20-6-18 

Málslýsing 

Í skrivi 10.08.2018 søkir Byggivirkið KBH um loyvi at byggja eina tjaldhøll norðanfyri verandi bygning á 

matr. nr. 414d. 

 

Tilmæli 

Á fundi 14.09.2018 mælir Tekniska nevnd til, at Byggivirkið KBH fær prinsipielt byggiloyvi til tjaldhøll 

við ávísum treytum.   

 

Víðkast má um økið norðanfyri verandi bygning. Mettur kostnaður er tkr. 342 uttan mvg. 
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Á fundi 18.09.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd og mælir til, at 

arbeiðið verður gjørt eftir meting frá teknisku deild á tkr. 342. Peningurin verður tikin av konto Tofta 

havn íløgur.  

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

Mál nr. 86/2018   Asfaltering av økinum vestanfyri  bátahylin 

J.nr. 08.03.30-P20-2-16 

Bygdaráðið hevur samtykt at asfaltera økið vestanfyri bátahylin, kostnaðarmetingin var áljóðandi tkr. 330. 

Eftir byrjanina av fyrireikingini av at asfaltera ein part av økinum, vestan fyri bátahylin, bleiv staðfest, at 

verandi øki er sera slætt, og tískil oyðilagt vegna tað at vatn ikki sleppur burtur.  

Tekniski leiðarin og ráðgevarin mæla til at bíða við asfalteringini til fígging er til at gera alt økið í einum. 

Samlaður mettur kostnaður fyri alt økið vestanfyri bátahylin er tkr. 1.198. 

Tilmælir 

Á fundi 14.09.2018 mælir Tekniska nevnd til at taka undir við frágreiðingini frá tekniska leiðaranum.  

 

Á fundi 18.09.2018 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum frá Teknisku nevnd, og at arbeiðið verður 

gjørt. Peningurin verður tikin av konto Tofta havn íløgur. 

 

Avgerð 

Tilmælini frá Teknisku nevnd og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt. 

 

 


