SUMBIAR KOMMUNA
STÝRISGERÐABÓK 2016
30/03-2016-03
Notis:

Fundur nr. 03
Tíð: 30. Mars. 2016, kl. 19:00
Stað: Kommunuskrivstovan
Fastir fundardagar:

29.01 – 26.02 – 26.03 – 11.04 – 09.05 – 17.06 –
15.08 - 23.09 – 24.10 – 07.11 – 05.12

Møttir:
Eyðbjørn Thomsen
Brynleif Bech
Niclas Hentze
Frits Poulsen
Rúni Lisberg

Mál nr. 03/01
 Umsókn frá “ein dagur uppi í Kanada”



Samtykt varð ikki at stuðla umsóknini.

Mál nr. 03/02
 Umsókn um uppsetan av “søguligum
skeltum” í sóknini.



Sumbiar kommuna er jaliga sinnað til
umsóknina. Hvar skeltini skula setast,
verður uppaftur tikið, tá tær fyrstu 5
pláturnar eru komnar.

Mál nr. 03/03
 Skriv frá Betty Poulsen.



Samtykt varð at svara Betty Poulsen, at
hon verður biðin um í 1. atløgu at tosað
við egið tryggingarfelag, tí mett verður
at tryggingin eigur at dekka íkoman
skaða.

Mál nr. 03/04
 Graviloyvið frá SEV



Mál nr. 03/05
 Umsókn frá Kvinnuhúsinum.



Samtykt varð at geva graviloyvið, treyta
av, at øki á 29a verður rudda aftur, har
sum SEV hevur sett eina nýggja
transformastøð.
Øll økir skula verða latin aftur í sama
standi aftaná arbeiðið sum undan
arbeiðinum.
Samtykt var at stuðla við 2.000,- kr.

Mál nr. 03/06
 Umsókn frá Faroe Farming.



Málið er útsett til komandi fund.

Mál nr. 03/07
 Skrivstovuhølir á Hamragarði.



Samtykt var at hettar skal gerast, men
Sumbiar kommuna vil hava at hettar
verður boðið út alment, og at eigara
kommunurnar eru við tá tilboðini verða
opnað.
Sumbiar kommuna vil gjalda sín part
beinanvegin.

Mál nr. 03/08
 Umsókn “vegna útferð við búfólki á
Hamragarði”.



Samtykt var at stuðla við 3.000,- kr.




Til kunningar.
 Skattatølini fyri 2016.
 Tannlæknasáttmálin.



Lýsing eftir arbeiðsformanni.
Skriv frá Musikkskúlanevndini.






Minnisvaraøkið.



Kunna var um hettar.
Sumbiar kommuna tekur undir við
hesum sáttmálanum, men vil avrokna
við Rudi Thomsen sjálv.
Lýsingin var samtykt.
Sumbiar kommuna tekur undir við
skrivinum frá Musikkskúlanevndini.
Uppskot frá Rúna Lisberg, um at ein
kantur verður stoyptur eystan til
omaneftir uppi á verandi økið, og
uppskot frá Frits Poulsen, um at seta
girðing omaná verandi garð, sum er
stoyptir í eystara borð.
NH og RL taka undir við uppskotinum
hjá Rúna. FP, BB og EyT taka undir við
uppskotinum hjá Frits. Samtykt var at
spyrja felag, um at taka mold frá
matrikul 182c og flyta moldina út á
minnisvaraøkið, samstundis planera øki
á matrikul 182c.

Til støðutakan ella lukkaðan fund.

Fundurin lokin kl. 23:00

Eyðbjørn Thomsen

Rúni Lisberg

Frits Poulsen

Niclas Hentze

Brynleif Bech

