SUMBIAR KOMMUNA
STÝRISGERÐABÓK 2020
17.04.2020-04
Notis:

Fundur nr. 04
Tíð: 17.apríl 2020, kl. 19:00
Stað: Ì Samkomuhúsinum.
10.01 – 07.02 – 20.03 – 17.04 – 17.05 – 26.06 –
04.09 – 16.10 – 13.11 – 13.12.

Møttir:
Eyðbjørn Thomsen
Frits Poulsen
Rúni Lisberg
Brynnleif Bech
Niclas Hentze

Mál nr. 01/04
• Umsókn um stuðul til føstulávintshald.

•

Samtykt var at stuðla.

Mál nr. 02/04
• Bygdarhúsið í Lopra.

•

Sumbiar kommuna yvirtekur lánið, og
fær rentuna niður.

Mál nr. 03/04
• Vatnleiðingin í Víkarbyrgi.
• Fyrispurningur viðv. vatn viðurskiftunum
í Akrabergi

•

Mál nr. 04/04
• Umsókn um neysta grundstykkið í Lopra.

•

Mál nr. 05/04
• Gjaldið fyri dagrøktarpláss í korona
tíðarskeiðinum.

•

Samtykt var at leggja 2” slangu oman
og nýggjan vatnbrunn.
Samtykt var at “finna” hesa keldu, og
leggja leidning frá henni og oman i
brunnin.
Sumbiar kommuna er jalig til eina
neysta grundir í Lopra, men má fara á
staðið til at avseta hvar neyst kunna
byggjast.
Sumbiar kommuna heldur fast í, at fult
gjald verður kraft inn undir korona
tíðini. Kommunan vil um neyðugt taka
hettar uppá aftur í summar.

Mál nr. 06/04
• Gamla gróthúsið í Víkarbyrgi á matr. nr.
164c.

•

Mál nr. 07/04
• Til ummælis.

•

Mál nr. 08/04
• Starvsdagar.
• Ung í arbeiðið 2020.

•
•

Mál nr. 09/04
• Leggja rist í parkeringsplássið á vestara
síðu á matr. nr. 86c.

•

•

Samtykt var við 3 atkvøðum fyri at
yvirtaka hettar gróthúsið Suðuroyar
Sparikassa, BB stemmað nei, ET
stemmaði ikki.
Hettar mál er langt síðan avgreitt og
vegurin er gjørdur, so kommunan hevur
einki at leggja aftrat her.
Málið tikið av skrá.
Samtykt var at hava “ung í arbeiðið”
aftur í 2020, men kommunan má síggja
tíðina ann hvat viðv. korona.
Samtykt var at gera hettar.

Mál nr. 10/04
• Viðv. uppgangi í vetur á matr.nr. 100a,
195c, 202d og 13b.
Mál nr. 11/04
• Umsókn um byggiloyvi at víðka
sólorkuskipanina í Sumba við
suðurvendum panelum

•

Samtykt var at rudda hettar økið við
maskinuni.

•

Samtykt var at ganga hesu umsókn á
møtið

Mál nr. 12/04
• Umsókn um byggiloyvið til terassu/garð.

•

Samtykt at geva geva loyvið eftir inn
sendu umsókn.

Til støðutakan / kunning.
• Skattainntøkurnar 2020.
• Dagrøktin.
• Fyrispurningur um bungu á Sjógøtu.
• Ymiskt.

•
•

Kunna var um skattainntøkurnar.
Samtykt var bert at hava bráðfeingis
passing fram til 04.05.20. Er persónur í
sóttar haldið í einum dag røktar heimið,
so kann hettar heim ikki hava
dagrøktarbørn í pleygu í hesum
tíðarskeiði.
Samtykt var at seta eina bungu oman úr
garðinum hjá Dánjal Johan Joensen.

•

Fundurin lokin kl. 22:30
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