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Notis: 

26.01.2018 12.02.2018 09.03.2016 20.04.2018 

18.05.2018 15.06.2018 29.08.2018 07.09.2018 

05.10.2018 16.11.2018 14.12.2018 

Møttir: 

 

Allir møttu 

 

 

 

Mál nr. 01/07 

• Eftirmeting av eldraøkinum. 

 

• Einmælt samtykt, at halda fram við 

samstarvsøkinum, sum tað er í dag. 

 

Mál nr. 02/07 

• Tilboð uppá ArcGIS skipan. 

 

• Samtykt við 3 fyri, B.B var ímótið, 

N.H atkvøddi ikki. 

 

Mál nr. 03/07 

• CommiT. 

 

• Samtykt at vera við í hesi ætlan 

Mál nr. 04/07 

• Tilboð uppá myndatøku í samband við 

uppdatering av heimasíðuni.  

 

 

• Einmælt samtykt. 

Mál nr. 05/07 

• Umsókn um grundstykki í Víkabyrgi. 

 

• Samtykt at ganga umsóknini á møti. 

Sumbiar kommuna keypir frá BST, 

og seljir aftur til umsøkjaran fyri 

sama prís sum kommunan keypir tað 

fyri.  

 

Mál nr. 06/07 

• Umsókn um byggiloyvi á matr. nr. 143 

 

• Samtykt eftir innsendu umsókn og 

skitsum. 

 

Mál nr. 07/07 

• Umsókn frá Suðuroyar Sjónleikarafelag. 

• Umsókn um stuðul til námsferð. 

• Umsókn um stuðul til seyðasýningina. 

 

• Samtykt at stuðla. N.H stemmaði 

ímóti. 

• Samtykt at stuðla. 

• Samtykt at stuðla. 

 

Mál nr. 08/07 

• Til ummælis matr. nr. 110a. 

• Samtykt at taka undir við 

frábýtinum.  

Viðmerkingar: Økið liggur í 

sethúsaøki og hevur kommunan 

útstykkingarætlan á økinum. 

 

 

 



 

Mál nr. 09/07 

• Uppskot, at broyta fyrr tiknu avgerð 

viðvíkjandi spæliplássunum. Uppskot at 

gera sparkivøll har ætlanin var at hava 

spælipláss, og so flyta spæliplássið niðan í 

skúlan. 

 

• E.T skeyt upp, at taka málið av 

skránni.  

B.B skeyt upp, at ein møguligur 

kostnaður av einum sparkivølli + 

girðing verður kannað til eina 

komandi FÆ 2019. 

E.T og RL  stemma fyri at taka málið 

av skrá. B.B, F.P og N.H eru fyri at 

kanna kostnaðin.  

 

Mál nr. 10/07 

• Uppskot at útvega ein part av stykkið. 

 

 

• Samtykt at keypa hettar. 

Til støðutakan / kunning. 

1. Fyrispurningur viðv. keyp av neystið í 

pollinum. 

2. Tilboð frá Uppmáting.fo 

3. Kunning viðv. keyp av parti av matr. Nr. 

193. 

4. Skriv frá Gigni. 

5. Skattaintøkurnar. 

6. Kunning viðv. keyp av einum parti av 

matr. Nr. 145a. 

 

1. Neystið liggur í havnaøkið, og skal 

bygningurin hava neystasnið og ikki 

gerðast hægri enn grannaneystið. 

2. Kunnað var um hendan møguleikan. 

3. Kunnað var um játtan uppá keyp av 

jørð til kirkjugarð á Leiti. 

4. Kunnað var um hettar skriv. 

5. Kunnað var um skattainntøkurnar. 

6. Kunnað var um keyp av jørð til eitt 

frítíðarøki á Økrum. 

 

  

Til lukkaðan fund. 

•  

 

 

 

Fundurin lokin kl. 22:45 
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