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Fundur nr. 04 

Tíð: 22. apríl. 2017, kl. 20:00 

Stað: Kommunuskrivstovan 
 

Notis: 

Fluttir frá 20.apríl. 

 

Ynski var um, at fáa nøkur mál við á fundin, einmælt 

samtykt. Koma inn sum mál nr. 13/04,1,2,3,4,5. 

26.01.2018 12.02.2018 09.03.2016 20.04.2018 

18.05.2018 15.06.2018 24.08.2018 07.09.2018 

05.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 

Møttir: 

Eyðbjørn Thomsen 

Frits Poulsen 

Brynleif Bech 

Niclas Hentze 

Rúni Lisberg 

 

 

Mál nr. 01/04 

• Umsókn um stuðul frá Parkinson 

felagnum. 

• Samtykt var at stuðla. 

Mál nr. 02/04 

• Umsókn um stuðul til námsferð. 

• Samtykt var at stuðla. 

Mál nr. 03/04 

• Markna umskipan av matr. Nr. 122d og 

matr. Nr. 122 f til matr. nr. B. 

• Samtykt var at taka undir við hesari 

marknaumskipan. 

Mál nr. 04/04 

• Umsókn um stuðul frá Blái Krossur. 

• Samtykt var at stuðla. 

Mál nr. 05/04 

• Viðvíkjandi keyp av matr. Nr. 67c í 

Lopra. 

• Broytingaruppskot frá Brynnleif 

Bech um at broyta samtykt um at 

selja 67c. Stemma var um málið og 

var 1 stemma fyri (B.B) og 4 vóru 

ímóti uppskotinum. Uppskotið fall 

sostatt. 

• Uppskot var at selja stykkið fyri 

100kr/m2. 4 E.T, F.P, R.L og N.H fyri 

og ein ímóti B.B. Selt verður tí, at 

keyparar fáa ikki tinglisið ognina á 

leigugrund sambært tinglýsingini. 

• Broyta byggisamtyktina fyri 67c, frá 

almennum frítíðarøki til vinnuøkið. 

Og fyri part av sagverkinum, frá 

almennum frítíðarøki til havnaøki. 

 

Mál nr. 06/04 

• Kirkjugarðurin á Leiti. 

• Ùtsett til komandi fund, fara á staðið 

at kanna hvussu nógv skal keypast. 

Mál nr. 07/04 

• Umsókn um byggiloyvið til hjall á matr. 

Nr. 122 d 

• Samtykt at geva loyvið eftir innsendu 

skitsu. 

Mál nr. 08/04 

• Reglugerð fyri bátapláss við báta 

brúgvarnar í Lopra. 

• Samtykt við broytingum. 



 

Mál nr. 09/04 

• Støðutakan til tilboð uppá gólv og veggir 

til samkomuhúsið. 

• Støðutakan til tilboð uppá anlegg til 

samkomuhúsið. 

• Støðutakan til tilboð uppá køk til 

samkomuhúsið. 

• Samtykt var at taka av tilboðnum frá 

Terja Nielsen. (Tilboð frá 16.03.2018) 

• Samtykt at keypa annleggið frá Ljóð 

Tøkni. (Tilboð frá 15.03.2018) 

• Samtykt var at taka av tilboðnum frá 

Elding. (Tilboð frá 08.03.2018) 

Mál nr. 10/04 

• Umsókn um byggiloyvið á matr nr. 191a. 

Mál frá seinasta fundi. 

• Samtykt var at geva byggiloyvi 

sambært innsendu skitsu og umsókn. 

Byggjast skal eftir nýggju 

byggjulógini.  

• Kommunan ger umsøkjarin varugan  

við, at vatnviðurskiftini í Akrabergi 

ikki eru tey bestu, og hevur 

kommunan ikki orku til ábøtur á 

hetta sum støðan er nú.  

• Neyðugt verður at broyta 

byggisamtyktina áðrenn bygt verður.  

Mál nr. 11/04 

• Fyrispurningur frá Kirvi. 

• Kunna Kirvi um fyrispurningin. 

Mál nr. 12/04 

• Umsókn um stuðul til FC Suðuroy. 

• Samtykt var at stuðla. 

Mál nr. 13/04 

• Umsókn frá Bubu. 

• Umsókn frá Kvinnuhúsinum. 

• Umsókn frá Sumbiar skúla. 

• Umsókn frá Sunrid Olsen vegna “tey 

gomlu á Hamragarði” 

• Øki úti á Økrum. 

• Samtykt var at stuðla. 

• Samtykt var at stuðla. 

• Peningurin er avsettur til hetta. 

• Samtykt at stuðla ferðini. Stuðulin er 

bert til hetta endamálið. 

• Sumbiar kommuna vil gera hetta 

økið á Økrum. Kommunustýrið fer á 

staðið, at gera eina meting av, hvussu 

nógv skal keypast. 

Til støðutakan / kunning 

1. Skattainntøkurnar. 

2. Ruddingar dagur 

3. Ung í arb. 2018. 

4. Fyrispurningur um tøku av skrelli posum.  

 

 

1. Kunna var um skattaintøkurnar fyri 

mars. 

2. Samtykt var at hava ruddingar dag, 

dato verður ásett seinni. 

3. Samtykt var at hava ung í arb. 2018 

við somu treytum sum undanfarnu ár 

– t.v.s. 2 vikur í hvør. 

4. Sumbiar kommuna vísir viðkomandi 

til IRF. Viðkomandi kann gera avtalu 

við IRF hesum viðvíkjandi. 

Til lukkaðan fund. 

• Kunning um eitt lukka mál. 

• Persónsmál.. 

 

 

 

Fundurin lokin kl. 23.45  

 

 

Eyðbjørn Thomsen                                                                                     Frits Poulsen 

                                                                                                                                                                      

 

Rúni Lisberg                                     Brynleif Bech                                    Niclas Hentze                                    



 

 

 

 

 

 


