SUMBIAR KOMMUNA
STÝRISGERÐABÓK 2022
06.04.2022-03-22
Fundur nr. 03
Tíð: 06. Apríl. 2022, kl. 17:00
Stað: Kommunuskrivstovan

Fastir fundardagar:

Mál nr. 01/03-22
• Áheitan frá borgara um ferðslu
forðing.
Mál nr. 02/03-22
• Fyrispurningur frá Dagrøktar
leiðaranum, um loyvi at brúka úti
økið á kamping plássinum við
Spælistovuna.
Mál nr. 03/03-22
• Buss skýlið í Lopra.
• Le veggur til dagrøktina.
Mál nr. 04/03-22
• Umsókn frá fótbólts skúlanum við
Stórá.
Mál nr. 05/03-22
• Umsókn um jarðhita hol.

Notis:
Borgarstjórin leggur fram ynski, um at taka eitt mál við á
skrá.
Samtykt. Hettar mál kemur inn sum mál nr. 09/03-22.
Mál nr. 09/03-22 og 10/03-22 vóru viðgjørd framhald av
seinasta fundi tann 08.04.22, kl. 17:00. Niclas Hentze
var ikki við 08.04.2022.
Møtt:
Eyðbjørn Thomsen
Jacoba Ì Homrum
Niclas Hentze
Frits Poulsen
Halltóra Joensen

•
Samtykt av leggja eina ferðsluforðing á
Kvíggjavegin uttanfyri húsini hjá Sólfinn og
Heidi, úr hjørnunum á húsinum og eystur eftir.
•
Gerð sandkassan niðri í hjørnunum á
vøllinum, og tey kunna gott mála á asfalti
uttanfyri húsið.
•
Samtykt at gera bussskýlið vestur ímóti
garðinum, og venda opningin eystureftir.
•
Samtykt ikki at gera hendan le vegg, tí
húsið kann brúkast sum le.
•
Samtykt ikki at stuðla.

•
Samtykt at geva loyvið til hesa jarðhita
skipan. Samstundis var samtykt, at arbeiðast skal
bert í millum 08:00 og 20:00

Mál nr. 06/03-22
• Umsókn frá ADHD felagnum.

•

Samtykt ikki at stuðla.

Mál nr. 07/03-22
• Ummælið til markna umskipan.

•

Samtykt.

Mál nr. 08/03-22
• Umsókn um taðing á matrikul nr. 330
og 340c fram við vegnum. Taðast skal
við bili frá Førka.
Mál nr. 09/03-22
• Umsókn um byggiloyvið til
vatntangar í Ònavík.

•
Samtykt við tí viðmerking, at Sumbiar
kommuna kann taka loyvið aftur til ein hvørja
tíð, um tørvur er á tí. ET var ikki við í hesu
viðgerð.
•
Samtykt var at geva byggiloyvið eftir
innsendum skjølum. Kundi tað verði ein
møguleikið, at takið á brunnunum vóru lagdir við
grasflagið?
•
Samtykt at hava ung í 2022 eftir somu
treytum sum undanfarnu ár.
•
Samtykt at søkja eftir støðum til eina
komandi moldgoymslu.

Mál nr. 10/03-22
• Ung í arbeiði 2022.
• Mold goymslan endurnýggjan.

Til støðutakan, ella lukkaðan fund.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Skattainntøkurnar mars 2022.
Tunnilin.
Bústaðir.
Samkomuhúsið, málast/klæðast?
Net til sparki vøllin í Lopra.
Páskar eggja kapping.
Ruddingar dagur 2022.
Eyka fólk inn í summar?
IRF ársaðalfundir 29.04, kl. 10:30 á
Hotel Føroyum.
10. SEV aðalfundin fríggjadagin, 22.
apríl 2022, kl. 10:00, á Hilton Garden
Inn

•
Kunna var um inntøkurnar.
•
Kunna var um skriv ímillum Sumbiar
kommunu og Landsverk. Sumbiar kommuna
hevur gjørt vart við sína ónøgd viðvíkjandi
trygdini í tunnlinum.
•
Arbeiða víðari við hesum.
•
Samtykt at taka av tilboð frá
Timburhandlinum uppá klædnin til
samkomuhúsið.
•
Samtykt at keypa nýtt net.
•
Samtykt at hava eina
páskareggjakapping við 100 eggum.
•
Samtykt at hava ruddingar dag í Lopra
21.05.22, og í Sumba 04.06.22. Og hava
morgunmat í hesum sambandi.
•
Samtykt var at søkja eftir 2 fólkum, til
tíðaravmarka fyrifallandi arbeiði hjá Sumbiar
kommunu frá 01.05.22 og til og við 31.08.22.
•
Sumbiar kommuna verður umboða við
Halltóru Joensen, og 2 kommunustýrislimun.
•
Sumbiar kommuna verður umboða við
Frits Poulsen og 2 kommunustýrislimun.

Fundurin lokin kl. 20:30

Eyðbjørn Thomsen

Halltóra Joensen

Frits Poulsen

Niclas Hentze

Jacoba ì Homrum

