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Mál nr. 03/01


Uttan:



Samtykt var at taka undir við at byggja
ein nýggjan fyrisitingarbygning til
Kommunufelagið, og at íløgan verður
fíggja við hækking í limagjaldinum tey
næstu 2 árini.
4 vóru fyri og 1 ímóti. B.B var ímóti.



Samtykt var at kommunan fer undir at
gera spælipláss í Sumba og Lopra í
2015.
Peningur verður avsettur á fíggjarætlanini fyri 2015 og 2016.



Samtykt at stuðla Bygdarsavninum



Einmælt samtykt ikki at stuðla.



Einmælt samtykt var at stuðla við kr.
10,00 per íbúgva í sóknini til nýggjan
Sólju buss til sjúkrahotelli Tórshavn.



Einmælt samtykt at stuðla Susvim.



Einmælt samtykt at stuðla (Vegna
gegnis trupulleikar, vóru E.T og N.H
ikki við í hesi viðgerð og leiddi
F.P.fundin í hesum máli)



Einmælt samtykt at gjalda okkara
umboðið fundarsamsýning fyri luttøku í
fundum í arbeiðsbólkinum.



Skipa verður fyri ruddingardøgum í

Nýggj felagshøli hjá Kommunufelagnum.

Mál nr. 03/02


Spælipláss í sóknini.

Mál nr. 03/03


Umsókn frá Sumbiar Sóknar Bygdarsavn.



Umsókn um stuðul til nótabók.



Umsókn um stuðul frá
Sjúklingahotellinum í KBH.



Umsókn frá SuSvim.



Umsókn frá FC Suðuroy.

Mál nr. 03/04


Fundarsamsýning til arbeiðsbólk fyri
eldraøkið.

Mál nr. 03/05



sóknini í mai – juni.

Umhvørvisátakið 2014.

Mál nr. 03/06


Fram við Ònavíksvegnum.



Samtykt var at seta pening av á
fíggjarætlanini fyri 2015 til ein garð
framvið Ònavíksvegnum. Ein betong
garð á 60 cm. plus eitt stakitt.



Matrikul nr. 67a



Kunnað varð um trupulleikarnar sum
eru av vatni á stykkinum, og fer
kommunan at gera eina roynd at leiða
vatnið burtur hagani frá.



Rakstur og fíggjarstøða vóru
gjøgnumgingin.



Samtykt var at gjalda ein part av
viðkomandi rokning.



Samtykt var at taka undir við hesi
broyting.



Kunnað varð um vatnleiðingin
Landsverk

Mál nr. 03/07


Rakstur og fíggjarstøða hjá kommununi
pr. d.d.

Mál nr. 03/08


Umbøn frá Spf Kelduvatn.

Til kunningar ella støðutakan.


Uppskot frá SEV um broyting av grein 4 í
viðtøkunum hjá SEV



Vatnleiðingin

Til lukkaðan fund.
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