
SUMBIAR KOMMUNA 
STÝRISGERÐABÓK 2014 

4/28-04-2014 

 

Fundur nr. 4 

Tíð: 28. Apríl. 2014, kl. 20:30 

Stað: Kommunuskrivstovan 
 

 

 

Notis: Borgarstjórin hevur ynski um at fáa tvey nýggj 

mál við á fundin, og varð hetta einmælt samtykt. 

Fastir fundardagar: 

 

20.01 – 24.02 – 27.03 – 28.04 – 12.05 – 16.06 – 

11.08 – 22.09 – 20.10 – 24.11 – 08.12 
 

Møttir:  

Eyðbjørn Thomsen 

Brynleif Bech 

Niclas Hentze 

Frits Poulsen 

Rúni Lisberg 

Uttan: 

 

 

 

Mál nr. 04/01 

 

 Skriv frá Stuðulsfelagnum “Varðveitan av 

kappróðrarbátum” . 

 

 

 Málið útsett til næsta fund. 

Kommunan má útvega sær tegningar til 

tey fyriliggjandi tilboðini. 

Mál nr. 04/02 

 

 Atkomuvegur “ar” í Lopra. 

 Málið útsett til næsta fund. 

Mál nr. 04/03 

 Umsókn frá Kvinnuhúsinum. 

 Umsókn frá Spískamarið. 

 Samtykt var at stuðla. N.H stemmaði 

blankt. 

 Samtykt ikki at stuðla. 

Mál nr. 04/04 

 Umsókn frá Marjun Olsen viðv. løntum 

samskipara til fyrireiking av 

eldraøkinum. 

 Sumbiar kommuna heldur fast við fyrr 

samtyktu samtykt, soleiðis at 

kommunan lønar sínum egna umboðið. 

Mál nr. 04/05 

 Umsókn frá RM-Bilar um byggjiloyvi til 

ein goymslubygning í Ónavík. 

 Kommunan er sinna at geva 

byggiloyvið tá íð loyvir frá øðrum 

myndugleikum eru fingin til vega, og 

váttan frá øllum eigarunum av 

stykkinum í Ónavík.. 

Mál nr. 04/06 

 Heilsumiðstøðin í Vági. 

 

 Samtykt at taka undir við hesum, treyta 

av, at alt arbeiðið verður boðið út, og 

kommunan verður kunna um gongdina. 

Peningurin verður fíggjaður av konto 

avseting til Samkomuhúsið á 

fíggjarætlanini fyri 2014,  60.000,- kr. 

Mál nr. 04/07 

 Umsókn um graviloyvið frá Sp/f Kirvi. 

 Sumbiar kommuna vil heita á Sp/f Kirvi 

um at taka upp samráðingar við P/f 

Kelduvatn um vatnleiðingina. Og síðani 

at venda aftur til kommununa. 

Mál nr. 04/08 

 Garður í Stórá. 

 Samtykt var at gera ein garð í Stórá. 

Mál nr. 04/09 

 Skerimaskina til betong/asfalt. 

 Kommunan kemur at “lána” eina 

maskinum til viðkomandi arbeiði. 

Mál nr. 04/10 

 Støðutakan til samstarv um Suðuroyar 

Eldratænastu. 

 Samtykt. 



 

Til kunningar. 

 Serstøk byggisamtykt fyri Akraberg 

 Kunna var um hetta, og verður hetta 

tikið við tá byggisamtyktin verður 

gjørd. 

Til støðutakan ella lukkaðan fund. 

 

  

 

Eitt mál var fyri undir afturlatnum 

hurðum . 

 

   

 

Fundurin lokin kl. 24:00 

 

 

Eyðbjørn Thomsen    Frits Poulsen        Niclas Hentze         

 

 

 

Rúni Lisberg        Brynleif Bech       

 

 

 

 

 


