Samandráttur av bygdaráðsfundinum 29.06.2020
Bygdaráðsfundur 29.06.2020 kl. 18.00 til kl. 18.30
Fundarstað:
Fundarhøli
Hjástødd:
Jóhannus Danielsen
Súni í Hjøllum
Høgni Hansen
Elin á Torkilsheyggi
Niclas Davidsen
Petur Jákup Petersen
Kaj Eli Hansen
Selma Hansen. skrivari

x
x
x
x
x
x
x
x

Til viðgerðar:
Mál nr. 55/2020 Flyta játtan til íløgur frá 2019 til 2020 og eykajáttanir 2. Viðgerð
J. nr. 32102-2-2019
Málslýsing
Fyrisitingin hevur gjøgnumgingið íløgur, sum vóru játtaðar í 2019, men ikki útreiðsluførdar í 2019.
Byrjað er uppá fleiri av íløgunum, men arbeiðið er nakað seinkað, og mælir fyrisitingin til, at hesin
íløgupeningur verður fluttur til 2020, og at hesar eykajáttanir tí verða gjørdar:
§3 Frítíðarskúlin íløga
§5 Svangaskarð íløga
§6 Byggibúning íløga
§6 Pumpuskipan íløga
§7 Havnin íløga
Í alt at flyta frá 2019 til 2020
Flutt millum stovnar løn
§5 Svangaskarð íløga
Í alt flutt millum stovnar

3.092.000
177.000
608.000
525.000
200.000
4.602.000

80.000
80.000

Harumframt er ov lítið avsett til ætlaðar íløgur í 2020 og verður mælt til at játta eyka:
§5 Svangaskarð íløga
§5 Svangaskarð íløga
§6 Vegur íløga
§6 Byggibúning íløga
Í alt eykajáttan

11.000
250.000
1.000.000
1.448.000
2.709.000

Tilmæli
Á fundi 18.05.2020 mælir Fíggjarnevndin til at taka undir við, at kr. 4.602.000 verða fluttar frá 2019 til
2020, at kr. 80.000 løn verður flutt frá stovninum veg rakstur til Svangaskarð íløgur, og at kr.
2.709.000 verða játtaðar eyka, peningurin verður tikin at tøkum peningi.
Avgerð, 1. viðgerð.
Á bygdaráðsfundinum 25. Mai 2020 var tilmælið hjá Fíggjarnevndini einmælt samtykt.
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Tilmæli
Á fundi 23.06.2020 mælir Fíggjarnevndini til at taka undir við aðru viðgerð av at flyta játtan til íløgur
frá 2019 til 2020 og eykajáttanir.
Avgerð, 2. viðgerð
Tilmælið hjá Fíggjarnevndini var einmælt samtykt.

Mál nr. 56/2020 Umsókn um byggiloyvi til íbúðir
J. nr. 234022-28-2019
Málslýsing
24. mai 2020 søkir Steinar Hansen, vegna sp/f Jákup Hansen, um byggiloyvi til íbúðir við
Høganesvegin 44, Toftir.
Talan er um ein bygning í tveimum hæddum, har 2 íbúðir vera á hvørjari hædd. 4 stk. tilhoyrandi
hjallar/skúrar vera bygdir. Bygningurin verður timburklæddir, við sløttum taki.
Atkoman til 9 parkeringspláss verður framvið í niðari síðu.
Tilmæli
Á fundi 16.06.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi sambært viðløgdu skjølum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 57/2020 Umsókn um uppískoytisstykki
J. nr.201002-1-2020
Málslýsing
Hin 30. apríl kemur fyrispurningur frá Arnleyg Samuelsen, matr. nr. 354 Toftir, um møguleikar um
víðkan av teirra grundstykki niðaneftir, sambært viðløgdu skjølum.
Tilmæli
Á fundi 16.06.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi eftir viðløgdu skjølum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 58/2020 Umsókn um keyp av lendi
J.nr. 201002-2-2018
Málið bleiv tikið av skrá.
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Mál nr. 59/2020 Umsókn um loyvi at broyta neyst í Krabburð
J.nr.803002-4-2019
Málslýsing
Hin 10. juni 2020 kemur umsókn frá Hera Hansen um loyvi til at gera ein kvist á norðursíðuna á
hansara neyst í Krabburð. Heri hevur fyrr søkt um tað sama, men tá var mælt til at ein felags leistur var
gjørdur fyri øll neystini. Ein roynd er gjørd, men sambært umsøkjarnum fæst ikki undurtøka fyri
hesum og tí verður søkt av nýggjum sambært viðlagdari frágreiðing og tekning.
Tilmæli
Á fundi 16.06.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi eftir viðløgdu frágreiðing og tekning.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Høgni Hansen var úti undir viðgerðini.
Mál nr. 60/2020 Umsókn um byggiloyvi til bilhús
J.nr. 10000042-331-2014
Málslýsing
Eitt ávíst samskifti hevur verið millum Teknisku deild og Ova Hentze um møguleikan at byggja bilhús
á matr.nr. 699aø.
Hin 14. juni 2020 sendir umsøkjarin tekningar inn, og søkir um byggiloyvi.
Tilmæli
Á fundi 16.06.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva loyvi eftir viðløgdu tekningum.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 61/2020 Áheitan um vegbungir á Hjallavegi
J.nr.513012-1-2020
Málið bleiv tikið av skrá.

Mál nr. 62/2020 Umsókn um loyvi til útbygning á hoyggjhús
J.nr. 234022-17-2020.
Málslýsing
Hin 14. juni kemur umsókn frá Atla Joensen, har hann søkir um loyvi at byggja ein útbygning á
hoyggjhúsið hjá sær. Staðsetingin er sunnanfyri parkerings øki við Fríðrikskirkjuna. Grundstykkið er
550m² til víddar.
Tilmæli
Á fundi 16.06.2020 mælir Tekniska nevnd til at geva byggiloyvi til útbygning eystureftir.
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Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.

Mál nr. 63/2020 Heimild til Teknisku nevnd
J.nr. 22002-1-2020
Málslýsing
Tekniska nevnd hevur áður fingið heimild til at avgreiða átrokandi byggimál, og onnur teknisk mál í
summarfrítíðini, og er ynski um, at soleiðis eisini verður í ár.
Tilmæli
Á fundi 16.06.2020 mælir Tekniska nevnd til, at nevndin fær heimmild at avgreiða átrokandi byggimál
í summarfrítíðini.
Avgerð
Tilmælið hjá Teknisku nevnd var einmælt samtykt.
Mál nr. 64/2020 Setan av kvøldskúlaleiðara – Lukkað mál
J.nr. 1733002-1-2019
Mál nr. 65/2020 – Leiðsluviðurskifti á dagstovnaøkinum – Lukkað mál
J. nr. 1600002-2-2020
Mál nr. 66/2020 – Umsókn um stuðul til barn við serligum tørvi – Lukkað mál
J.nr. 1606202-1-2020

Mál nr. 67/2020 Ungdómshúsið - Umsókn um fíggjarligan stuðul til broytan av køki
J. nr.1815002-1-2020
Málslýsing
Í telduposti hin 4. febr, 2020 søkir Ungdómshúsið á Toftum um loyvi til at gera
broytingar/umbyggingar í køkinum í Ungdómshúsinum og um fíggjarligan stuðul til tess.
Tað koma nógv ung í Ungdómshúsið, í vikuskiftunum uml. 30 - 35. Køkurin er ikki hóskandi til so
nógv fólk, og sera ópraktiskur. Í køkinum eru eingi skáp, bert hillar og eingin eymhetta. Í umsóknini er
ynski um at fakfólk teknar ein køk eftir teimum mátunum sum eru, og fingið ein prís.
Nevndin takkar í umsóknini Nes kommunu fyri vælvild og hollan stuðul mótvegis Ungdómshúsinum.
Tilmæli
Á fundi 18.02.2020 mælir Trivnaðarnevndin til, at kannað hvussu ein køkur kann innrættast í
Ungdómshúsinum og at fáa ein køksseljara at gera uppskot og tilboð.
Umsjónarmaðurin í Tofta skúla hevur síðani saman við teimum sum hava dagligu ábyrgdina av
Ungdómshúsinum fingið teknað uppskot til køk og fingið tilboð frá 2 veitarum.
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Tilmælir
Á fundi 26.03.2020 mælir Trivnaðarnevndin til at stuðla Ungdómshúsinum við Kr. 20.000 til nýggjan
køk.
Á fundi 30.03.2020 mælir Fíggjarnevndin til at fyrisitingin samskiftir við leiðsluna fyri Ungdómshúsið
um innkomnu tilboðini, áðrenn endaligt tilmæli verður givið.
Á fundi 23.06.2020 tekur Fíggjarnevndin undir við tilmælinum hjá Trivnaðarnevndini og mælir til, at
peningurin verður tikin av stovninum Mentanartiltøk/Bátafestivalurin.
Avgerð
Tilmælini hjá Trivnaðarnevndini og Fíggjarnevndini vóru einmælt samtykt.
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