SUMBIAR KOMMUNA
STÝRISGERÐABÓK 2019
22/02-2019-02
Notis:

Fundur nr. 02
Tíð: 22.februar 2019, kl. 20:15
Stað: Kommunuskrivstovan
14.01.19 – 22.02.19 – 25.03.19 – 03.05.19 –
03.06.19 – 12.07.19 – 26.08.19 – 23.09.19 –
21.10.19 – 05.11.19 – 29.11.19 – 30.12.19.

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

Mál nr. 01/02
• Umsókn frá Jákup J. Joensen, um
byggiloyvi til 2 summarhús í Víkarbyrgi á
matr. Nr. 29h

•

Samtykt at geva byggiloyvi sambært
innsendum tekningum, við tí treyt, at
stykkið verður sundurbýtt í 2 matr. á
350 m2 í mesta lagi.

Mál nr. 02/02
• Broytingar í byggisamtyktini fyri
Sumbiar sókn.
Mál nr. 03/02
• Umsókn frá Commit viðv. stuðul til
ferðaleiðara skeiðið.

•

Samtykt at gera hesar broytingar

•

Samtykt at stuðla við 4.000 kr í mesta
lagi, til umsøkjarar frá Sumbiar
kommunu.

Mál nr. 04/02
• Umsókn um stuðul til verkætlanina
Matkovin.fo
Mál nr. 05/02
• Umsókn um stuðul frá Føstulávints
nevndini í Sumba, og til føstulávint í
Lopra/Akrar.
Mál nr. 06/02
• Umsókn um stuðul til Sumbiar sóknar
bygdarsavn.
Mál nr. 07/02
• Umsókn um stuðul til námsferð.

•

Samtykt ikki at stuðla.

•

Samtykt at stuðla.

•

Samtykt at stuðla.

•

Samtykt at stuðla.

Mál nr. 08/02
• Tilboð uppá Cromebook til Sumbiar
skúla.
Mál nr. 09/02
• Tilboð uppá el-steyrar og armatur.

•

Samtykt at keypa hesar teldur til
skúlan til 4,5,6 og 7 flokk.

•

Útsett til komandi fund, fáa nýggj
tilboð inn uppá 20 pelar.

Mál nr. 10/02
• Ummælið uppá skeinkiloyvið til
samkomuhúsið.

•

Samtykt við 3 atkvøðum fyri og 1
ímóti
(B.B stemmaði ímóti E.T var ikki við í hesi
viðgerð).

Mál nr. 11/02
• Viðvíkjandi samstarvinum við Tvøroyrar
kommunu um dagrøktarskipanina.

•

Samtykt at geva loyvið til at brúka
samkomuhúsið og bygdarhúsið í
Lopra frá ca. 01.05.2019 - 01.07.2019.
Kommunan fer at skipa fyri fundi við
dagrøktarleiðaran og dagrøktarmammurnar, fyri at kunna um
treytirnar.

Mál nr. 12/02
• Viðvíkjandi dagrøktarskipanini.

•

Kunna var um skrivið frá Tvøroyrar
kommunu.

Mál nr. 13/02
• Støðutakan um felagsogn fyri eldra
bústaðirnar í Suðuroy, og heimi við
Sílánna.

•

Samtykt at taka undir við at selja
allar eldrabústaðirnar í Suðuroynni
til Bú- og Heimatænastuna –
herundir húsið við Sílánna.
Viðv. húsinum við Sílánna verður
tikið undir við, at hetta verður nýtt á
tann hátt sum skrivið frá Annu og
Daimi greiddi frá.

Til støðutakan / kunning.
1. Skattainntøkurnar 2019.
2. Áseta leigu fyri samkomuhúsið.
3. Fyrispurningur um báta neyst.
4. Uppskot frá Bakkafrost til vatnbrunn í
Lopra.
5. Uppskot frá MR-EL fyri nýggjari kaðal
føring fyri kaiøkið í Lopra
6. Mold til skráning á spæli plássinum.
7. Hvat skal verða á spæliplássinum.
8. Aðalfundurin hjá kommunufelagnum.
9. Ymiskt.

1. Kunna var um skattainntøkurnar
fyri januar.
2. Leiguprísur verður ásettur av
Sumbiar kommunu
3. Í løtuni eru ongar neystagrundir
tøkar, men stig verða tikin til at
útvega neystagrundir.
4. Kunnað var um uppskotið
5. Kunnað var um hetta, og B.B. tosar
við Ragnar.
6. Kunnað var um hetta til komandi
fund
7. Útsett til komandi fund
8. Kunnað var um fundin
9. Einki mál
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