
SUMBIAR KOMMUNA 
STÝRISGERÐABÓK 2020 

26.06.2020-06 
 

Fundur nr. 06 

Tíð: 26.juni 2020, kl. 18:00 

Stað: À kommunuskrivstovuni. 
 

Notis: 

 

3 mál eru innkomin eftir at skráin var gjørd, 

borgarstjórin leggur fram ynski um, at fáa hesu mál við á 

skrá. 

Samtykt hesu mál koma inn sum 07/06, 08/06 og 09/06 

 
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 

Brynleif Bech 

Rúni Lisberg 

Niclas Hentze 

 

 

 

Mál nr. 01/06 

• Fyrispurningur um umbýtið av matr. nr. 

164c (gróthúsið), og so far kommunan 

somu vídd av matr. nr. 29a. Talan er um 

ca. 20m2. 

• Uppskotið er tikið aftur. 

Mál nr. 02/06 

• Umsókn um stuðul til film. 

• Samtykt var ikki at stuðla. 

Mál nr. 03/06 

• Umsókn frá TB til fótbólts skúlan 2020. 

• Samtykt var ikki at stuðla. 

Mál nr. 04/06 

• Uppskot frá Rúna Lisberg, um at 

Sumbiar kommuna setur seg í samband 

við Búnaðarstovuna um keyp av matr. nr. 

29 e í Víkarbyrgi. 

• Samtykt at seta seg í samband við 

Búnaðarstovuna um møguleika at keypa 

ein part av matr. 29a (planeraða partin) í 

Víkarbyrgi.  

Eyðbjørn Thomsen var ikki við í hesu 

viðgerð. 

Mál nr. 05/06 

• Fyrispurningur frá Rúna Lisberg um 

vendi plássið úti í Brekkulið. 

• Samtykt var at eitt loyvið frá eigaranum 

av stykkinum má fyrst fyriliggja. 

  

Mál nr. 06/06 

• Fyrispurningar frá Rúna Lisberg frá 

21.06.2020 viðvíkjandi arbeiðir sum eru 

játtaði at fara í gongd. 

• Gøtan niðan í Skorafoss. 

• Trappa oman á Tarakós. 

• Fríðøki úti á Akratanga. 

• Bátabrúgvar/Bátapláss í Lopra. 

• Vatn í Víkarbyrgi. 

• Ung í arbeiðið skal gera gøtuna. ET 

stemmaði ikki. 

• Spyrja Annu Holm um loyvið, til at 

gera einar trappur niðanfyri hennara 

stykkið úti á Bringi. 

• Ùtsett til næsta fund. 

• Ùtsett til næsta fund. 

• Ùtsett til næsta fund. 

Mál nr. 07/06 

• Uppskot frá kommunustýrsilimi, um at 

bert selja eitt grundstykkið til summarhús 

í Víkarbyrgi til hvønn umsøkjara. 

• Einmælt samtykt. 

Mál nr. 08/06 

• Umsókn um byggiloyvið til summarhús í 

Víkarbyrgi á matr. nr. 70. 

• Samtykt var eftir innsendu umsókn og 

tegningum. Byggisamtiktin fyri økið má 

broytast. 



 

Mál nr. 09/06 

• Umsókn um keyp av grundstykkjum í 

Víkarbyrgi. 

• Samtykt at selja Dan Djurhuus eitt 

grundstykki. 

Til støðutakan / kunning. 

• Skattainntøkurnar 2020. 

• Skal samkomuhúsið málast í 2020? 

• Ung í arbeiðið. 

• Ymiskt.  

• Kunna var um hettar. 

• Hettar kann gerast í 2021. 

• Starta í komandi viku. 

 

 

 

 

Fundurin lokin kl.  

 

 

 

 

Eyðbjørn Thomsen                                                                                     Frits Poulsen 

                                                                                                                                                                

        

 

 

 

Rúni Lisberg                                     Brynleif Bech                                    Niclas Hentze                                    

 

 

 

 

 


