
SUMBIAR KOMMUNA 
STÝRISGERÐABÓK 2017 

13/02-2017-02 
 

Fundur nr. 02 

Tíð: 13. Februar. 2016, kl. 19:00 

Stað: Kommunuskrivstovan 
 

Notis: 

16.01 - 13.02 - 13.03 - 24.04 - 22.05 - 30.06 - 

14.08 - 11.09 - 09.10 - 20.11 - 18.12 

Møttir:  

Eyðbjørn Thomsen 

Brynleif Bech 

Frits Poulsen 

Rúni Lisberg 

Niclas Hentze 

 

 

Mál nr. 02/01 

 Umsókn um stuðul frá 

Alzheimarfelagnum. 

 Samtykt var at stuðla. 

Mál nr. 02/02 

 Umsókn frá Camping.fo 

 Samtykt var at stuðla við einum 

gávukortið á 500,- kr. 

Mál nr. 02/03 

 Umsókn frá Parkinsonfelagnum. 

 Samtykt var at stuðla. 

Mál nr. 02/04 

 Tilboð uppá farteldur til skúlan. 

 Samtykt var at keypa 10 nýggjar teldur 

til skúlan, sambært tilboðið frá Jan 

Joensen dagfest 20.01.2017. 

Mál nr. 02/05 

 Tilboð uppá Clever Board / Clever Touch 

talvu til skrivstovuna. 

 Útsett til komandi fund. 

Mál nr. 02/06 

 Hølir til Sernám. 

 Sumbiar kommuna heldur fast við fyrr 

tiknu samtykt viðv. hølunum.  

Mál nr. 02/07 

 Broddur. 

 Samtykt var at fuga borðini og gera 

bekkin aftur. Ca. 5.000,- kr. 

Mál nr. 02/08 

1. Umsókn um keyp av bygningi á matr. nr. 

67a. 

 

 

 

 

 

2. Umsókn um byggiloyvið. 

1. Einmælt samtykt var at selja bygningin. 

Men virksemi skal verða komi í 
bygningin innan 3 ár aftaná 

yvirtøkudagin, annars yvirtekur 

kommunan bygninin aftur fyri 

keypsprísin. Treytirnar verða lýstar 
nærri í einum leigusáttmála um 

grundøkið. 

2. Samtykt var at geva byggiloyvið 
sambært innsendu skitsu og myndum.  

Mál nr. 02/09 

 Tilboð uppá salt spreiðara. 

 Samtykt var at útseta keypið, og at taka  

málið uppaftur seinni í vetur. 

Til kunningar ella støðutakan. 

1. Kunning frá Kommunufelagnum. 

 

 

1. Kommunufelagið boðar frá, at felagið 
skipar fyri skeiði fyri limir felagsins 

umborð á Norrønu. Sumbiar kommuna 

sendir Frits Poulsen, Rúna Lisberg, 



 

 

2. Kunning um skatta inntøkurnar fyri 

januar. 

 

 

3. Kunning um mál nr. 01/05-2017. 

 

 

4. Kunning um eina møguliga vetrarfriðing 

av 67a. 

 

 

5. Kunning um fundin við Landsverk, sum 

var í dag. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. Vegabungurnar. 

 

 

 

 

 

7. Kunning um aktingarmann. 

 

Niclas Hentze og Amy Bech.  
2. Kunna var um skattainntøkurnar fyri 

januar 2017, sum vóru 843.453,- kr. í 

mun til 653.453,- kr. í januar 2016, ein 

munur uppá 189.645,- kr. ella 29,02 % 
3. Víst verður til mail frá P/F Munin. 

Samtykt var ikki at taka av hesum 

tilboðið. 
4. Víst verður á mail frá Umhvørvis-

stovuni. Samtykt var at arbeiða víðari 

við málinum um eina møguliga 
vetrarfriðing av 67a.  

5. Borgarstjórin kunnar um fund sum 

hevur verið í Havn í dag 13.02.2017 við 

Landsverk. Fundurin var um 
Sumbiarbergholið og tilbúgvingina og 

trygdina í hesum tunli. Landsverk sigur, 

at arbeiðið kostar áleið 12 milliónir, og 
við verandi játtan so tekur hettar 6 ár, 

og kann blíva dýrari, tí tað verður gjørt í 

fleiri umførum, um alt bleiv gjørt í 
einum ella innan 2 til 3 ár, so kann 

kostnaðarmetingin halda. Planurin er, at 

bjóða alt arbeiðið út nú í 2017. Ì 2017 er 

planurin, at fáa GSM samband og 
repeatarir upp í bergholinum. Ì 2018 

verða so neyðljós sett upp, og 

skinnari/kápul lagdur undir loftið í 
bergholinum til neyðljós og ljós. 

Eldsløkkjarar verða settir upp og neyð 

telefonir. Leiðara ljós verða sett fram 

við vegginum, hesi eru bert virkin um 
so er, at alt hitt “blakkar out”. Eisini 

verða bummar og átakshús sett/ir upp 

uttanfyri munnarnar. Um so er, at ein 
eldsløkkjari verður tikin niður í 

bergholinum, so fara bummarnir niður 

og alarmurin ferð í gongd. Ein SRO 
skipan verður fyri tunnilin. Ein 

tilbúgvingar bólkur skal setast, í hesum 

verða borgarstjórin í Sumba, umboð fyri 

Landsverk, umboð fyri politiið, 
ambulansutænastuna og átaks leiðarin 

(Gudmund Jacobsen). Landsverk og 

kommunan eru ikki heilt á einum málið, 
um hvør skal gjalda hvat. Landsverk 

sigur seg skula gjalda fyri skeiðir til 

sløkkiliðs fólk til eldsløkking í tunnli, 
og kommunan eigur at gjalda fyri 

útgerð, so sum klæðir og tílíkt. 

6. Ynski frá bygdaráðslimi um, at regulera 

vegabungurnar eitt sindur. Samtykt var 
at flyta bungurnar soleiðis, at bungurnar 

verða lagdar úr norðaru síðu og inn 

ímóti miðjuni á vegnum. E.T var ikki 
samdur í hesu avgerð.. 

7. Kunna var um mail samband við 

Tvøroyrar kommunu viðvíkjandi 



 

 

 

 

 

 

 

8. Kunning um skriv frá borgara. 

 

 

 

 

9. Kunning um skriv frá Landbúðnarstevn-

uni til hegnsýnið. 

10. Samkomuhúsið. 

 

11. Spæliplássið í Sumba 

aktingarmanni. Av tí at einki svar 
kemur frá Tvøroyrar kommunu, fer 

Sumbiar kommuna nú í holt við hetta 

sjálv. Kanna verður við løgregluna 

hvussu farast skal fram hesum 
viðvíkjandi. 

8. Kunna var um hettar skriv. 

9. Kunna var um hettar skriv. 
 

10. Kunna var um stoypingina og hvat 

hettar áleið kemur at kosta. 
11. Samtykt var at stoypa garðin rundan um 

spæliplássið. Kommunustýrislimir fara 

á staðið og hyggja hvussu hettar skal 

stoypast 

Til støðutakan ella lukkaðan fund. 

 Eitt mál til lukkaðan fund. 

 

 

 

 

Fundurin lokin kl. 23:00 

 

 

 

 

Eyðbjørn Thomsen                                                                         Frits Poulsen     

        

 

 

 

Rúni Lisberg                        Niclas Hentze                                   Brynleif Bech       

 

 

 

 

 


