
SUMBIAR KOMMUNA 
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Fundur nr. 05 

Tíð: 09. Mai. 2016, kl. 19:00 

Stað: Kommunuskrivstovan 
 

Notis: 

Fastir fundardagar: 

 

29.01 – 26.02 – 26.03 – 11.04 – 09.05 – 17.06  – 

15.08 - 23.09 – 24.10 – 07.11 – 05.12 
 

Møttir:  

Eyðbjørn Thomsen 

Frits Poulsen 

Rúni Lisberg 

Brynleif Bech 

Niclas Hentze 

 

 

Mál nr. 05/01 

 Arbeiðsformaðurin. 

 

 Innkomnar eru tvær umsóknir. 

Setanar samrøður verða við báðir 

umsøkjararnar. 

Samtykt var at fáa vegleiðing til 

setanina frá KAF. 

Mál nr. 05/02 

 Fólk til at passa bátaspølum. 

 Ein umsókn er komin inn, og 

kommunan fer at kalla viðkomandi inn 

til samrøðu. 

Mál nr. 05/03 

 Umsókn um plasering av 

kampingvognum. 

 Samtykt var at geva loyvið til hetta 

sambært viðløgdu myndum. 

Mál nr. 05/04 

 Viðvíkjandi matrikul 67a. 

 Samtykt var at leiga hendan bygningin 

um semja kann fáast um ein leigusátt-

mála. Leiguupphæddin verður kr. 24,00 

fyri fermeturin – sum er tað sama sum 

grundøkið verður leiga út fyri í 

kommununi.  

 Sumbiar kommuna setir ikki bygningin 

í stand, men verður hann leigaður út í tí 

standi hann stendur í í dag. 

 Neyðugu umvælingarnar verða ikki 

mótroknaðar í leigusáttmálanum. 

 Kommunan leggur ikki vatn inn í 

bygningin. Talan er um allan bygningin. 

(Brynnleif Bech er ímóti hesari avgerð). 

Mál nr. 05/05 

 Umsókin frá demokratia. 

 Samtykt var ikki at stuðla. 

Mál nr. 06/05 

 Umsókn um stuðul til námsferð. 

 E.T og R.L vóru ikki við í hesu viðgerð. 

F.P leiddi fundin í hesum máli.  

Samtykt var at stuðla við 1.000,- kr. í 

part – ella kr. 2.000,00 

Mál nr. 07/05 

 Umsókn frá Faroe Farming. 

 Sumbiar kommuna er sinna at geva 

loyvið til hesa umsókn, men kommunan 

vil hava ein fund við Faroe Farming 

hesum viðvíkjandi. 

Mál nr. 08/05 

 Øki á krossinum. 

 Samtykt var at fara at hyggja uppá 

hvussu hetta skal gerast. 



 

Mál nr. 09/05 

Umsókn frá SEV um byggiloyvið til transformara 

støð. 

 Samtykt var at geva byggiloyvið samb. 

umsóknini, treytað av at øll onnur 

loyvir eru fingin til vega. 

Til kunningar. 

 Skattatølini. 

 Ung í arbeiði. 

 Thor. 

 Tilboð frá Tangavirkinum. 

 Kunning um byggisamtyktina. 

 Kunna var um skattatølini higartil í ár. 

 Ætlanin er at tey kunna arbeiða frá 

04.07 og fram til 27.07, við somu 

treytum sum vóru í 2015. 

 Kunna var um at ein fundur verður við 

Thor mikudagin. 

 Samtykt var at taka av hesum tilboðið. 

 Kunna var um ætlanarskriv frá Heilsu – 

og Innlendimálaráðnum 

Til støðutakan ella lukkaðan fund. 

 

  

 

 

Fundurin lokin kl. 22.30 

 

 

Eyðbjørn Thomsen    Frits Poulsen        Niclas Hentze         

 

 

 

Rúni Lisberg                                                        Brynleif Bech       

 

 

 

 

 


