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Fundur nr. 5 

Tíð: 20. Juni. 2014, kl. 18:00 

Stað: Kommunuskrivstovan 
 

 

Notis:  

Borgarstjórin leggur uppskot fram um, at fáa 3 onnur 

mál við á skrá. 

Hettar var einmælt samtykt.  

Málini koma inn sum nr. 05/13, 05/15 og 05/16. 

Fastir fundardagar: 

 

20.01 – 24.02 – 27.03 – 28.04 – 12.05 – 20.06 – 

11.08 – 22.09 – 20.10 – 24.11 – 08.12 
 

Møttir:  

Eyðbjørn Thomsen 

Brynleif Bech 

Niclas Hentze 

Frits Poulsen 

Rúni Lisberg 

Uttan: 

 

 

 

Mál nr. 05/01 

 

 Umsókn um stuðul til fløgu. 

 

 

 

 Einmælt samtykt ikki at stuðla. 

Mál nr. 05/02 

 Skriv frá skúlastýrinum. 

 Kommunan vil hava ein fund við 

skúlastýrið og lærarar fyri at fáa nærri 

kunning um hetta málið. 

Mál nr. 05/03 

 Minnisvarðin. 

 Samtykt varð at lata minnisvaranevnd-

ina fara í gongd við minnisvarðan í 

samstarvi við kommununa. 

Mál nr. 05/04 

 Byggiloyvið til kvist á 167a 

 Einmælt samtykt at geva byggiloyvi 

eftir innsendu tegning og mátum. 

Loyvið verður at galda í 2 ár.  

Mál nr. 05/05 

 Ymiskir manglar á keiøkinum í Lopra. 

 Einmælt samtykt at gera manglarnar á 

keiøkinum í Lopra. 

 

Mál nr. 05/06 

 Atkomuvegur (ar) Mál frá seinasta fundi. 

 Samtykt at gera hendan vegin. 

Mál nr. 05/07 

 Skriv frá Eirik Joensen. 

 

 Tað er líkt til, at dreningin á az er tipt, 

og er “az” er ein kommunal gøta/vegur. 

Kommunan má hyggja uppá hetta og 

kanna hvat kann gerðast. 

Mál nr. 05/08 

 Lýsing í Jóansøkublaðnum 2014. 

 Samtyka at stuðla við ½ síðu lýsing 

Mál nr. 05/09 

 Umsókn um innilokan av rætt á matr. 

124a. 

 Samtykt var at játta byggiloyvið. Við 

teirri treyt, at linjan vestur eftir, skal 

verða í linju við verðandi bygning. 

Mál nr. 05/10 

 Fotoflúgving 2014. 

 Samtykt var ikki at verða við í 2014. 

Mál nr. 05/11 

 Sáttmáli um felags sosiala deild í Suðuroy. 

 Einmælt samtykt. 



 

Mál nr. 05/12 

 Vegurin ae. 

 À Kjeltajørð 

 

Mál nr. 05/13 

 Stuðul til Sunnbingin. 

 Samtykt at stuðla “Sunnbinginum” við 

at gjalda eina rokning uppá kr. 8.163,75  

fyri stuðulsfelagið. 

 Mál nr. 05/14 

 Samstarvsavtalan um javnbjóðis samstarv 

um Bú- og Heimatænastuna í Suðuroy. 

 Einmælt samtykt at taka undir við 

avtaluni. 

 Staðsetingin skal verða í Vági.  

 Fyri at fremja íløgur, skulu í minsta lagi 

2/3 av fólkatalinum í kommununum 

(31. des. árið frammanundan) vera fyri 

ætlanini. 

Hetta fyri at tryggja, at íløgur hava so 

breiðan stuðul ímillum kommunurnar 

sum til ber. 

Somuleiðis varð samtykt, at um ikki 

semja fæst um hetta, so verður tað eisini 

góðtikið.  

Fyri at fremja íløgur á økinum, skal 

íløgan verða samtykt av einum 

meiriluta av stýrislimunum, ið 

samstundis umboða ein meiriluta av 

fólkatalinum í kommununum (31. 

desember árið frammanundan). 

Mál nr. 05/15 

 Stuðul til Team-Rynkeby 

 Samtykt at stuðla við kr. 10.000,00 

Mál nr. 05/16 

 Mál frá síðsta fundi, kappróðrarnestið í 

Lopra. 

 Samtykt er at gera neystið, men ikki 

samdir um hvussu tað skal gerðast. 

Kommunustýrið fer á staðið at taka eina 

avgerð um hvussu tað skal gerast. 

Til kunningar 

 Vatnleiðingin suður ígjøgnum bergholið. 

 Ung í arbeiðið. 

 Ymiskt annað. 

 Faroe Farming. 

 

 Samtykt at taka av tilboði frá 

Tangavirkinum uppá rør til vatnleiðing, 

treyta av, at Tangavirkið kemur við eini 

sveisumaskinu, sum kommunan kann 

læna í samband gerð av vatnleiðingini. 

 Samtykt at lata tey, ið eru fylt 13 ár 

sleppa at arbeiða “Ung í arbeiði”. 

 Faroe Farming far upplýsing, um tað 

teir spyrja um. 

Til støðutakan ella lukkaðan fund. 

 

 

 

 

 

Fundurin lokin kl. 22:15 

 

 

Eyðbjørn Thomsen     Frits Poulsen              Niclas Hentze         

 

 

 

 Rúni Lisberg                                                       Brynleif Bech       

 

 


