SUMBIAR KOMMUNA
STÝRISGERÐABÓK 2015
26/05-2015-05
Notis:

Fundur nr. 5
Tíð: 26. Mai 2015, kl. 19:00
Stað: Kommunuskrivstovan

Borgarstjórin leggur ynski fram um, at fáa eitt mál við á
fundin. Einmælt samtykt.
Hendan umsókn kemur inn sum mál nr. 05/11

Fastir fundardagar:

Møttir
Eyðbjørn Thomsen
Frits Poulsen
Rúni Lisberg
Brynleif Bech
Niclas Hentze

09.01 – 06.02 – 13.03 – 10.04 – 26.05 – 25.06 –
07.08 – 04.09 – 09.10 – 13.11 – 18.12

Mál nr. 05/01
 Kunning um skattainntøkurnar fyri 2015.
 Kunning um fíggjarstøðuna 1. ársfjórðing
2015.
 Vatnleiðingina





Kunna var um hesar.
Kunna var um hesa.
Kunna var um kostnaðin.



Uppskot frá Eyðbjørn. Seta ein leiðara
½ tíð og sum málsviðgera ½ tíð, og so
søkja ímillum tey sum eru í starvi í dag
í samstarvinum. Einmælt samtykt.



Taka av tilboðið nr. 1 uppá eina
aluminium hurð + gera innkoyringina.





Samtykt var ikki at stuðla.
Samtykt var ikki at stuðla.
Samtykt var at stuðla við 3.000,- kr.



Samtykt at geva loyvið til hesa umsókn
treyta av at Búnaðarstovan eisini gevur
loyvið.

Mál nr. 05/06
 Skrivstovuútgerð.



Samtykt at keypa hesa útgerð.

Mál nr. 05/07
 Nýggjan drátt í pollinum.
 Seta bumm upp eystur á sandin.



Samtykt var at gera ein nýggjan drátt á
gamla drátti.
Málið verður kanna.

Mál nr. 05/02
 Tilmælið í samband við setan av nýggjum
leiðara til Suðuroyar
Barnaverndartænastu.
Mál nr. 05/03
 Nýggja innkoyring og nýggja hurð til
Guanobúðina.
Mál nr. 05/04
 Umsókn um stuðul frá
Føroyingafelagnum í Aalborg.
 Umsókn um stuðul frá Summartónum.
 Umsókn um stuðul frá Kreppumiðstøðini.
Mál nr. 05/05
 Umsókn um keyp av grundstykki á
matr.nr. 164a í Víkarbyrgi.



Mál nr. 05/08
 Ung í arbeiðið.
 Spælipláss. (Mál frá 02/03 13.02.2015)
 Gøta fram við Stórá. (Mál frá 02/03
13.02.2015)
 Minnisvaraøkið.
 Garð fram við Ònavíks vegnum.
 Garð framvið kirkjugarðinum á Leitið.








Ung í arb. starta 29.06 og fram til 24.07,
og tey skula verða fylt 13 ár og ikki
hava fylt 18 ár, tá ið arbeiðið startar.
Kommunan skal finna út av hvat øki
skal brúkast/keypast til hetta endamál.
Samtykt var at gera hesa gøtu, um so er,
at eigarar vilja selja til hetta endamál.
Kunna var um møguleikar hvussu øki
kann sýggja út.
Samtykt var at gera hendan garð.
Samtykt var at gera hendan garð.

Mál nr. 05/09
 Velja nýggjan varalim fyri Virgar Kjærbo
í valstýrið.



Einmælt samtykt at velja Sigrun
Poulsen sum varalim fyri Virgar
Kjærbo.

Mál nr. 05/10
 Broyting í fyrr givnum byggiloyvið til
matr nr. 167a



Broyting samtykt sambart viðlagdari
tegning, treyta av, at øll onnur loyvir
eru fingin til vega.

Mál nr. 05/11
 Umsókn frá Johanna TG 326



Einmælt samtykt ikki at stuðla.



Til kunningar.

Til støðutakan ella lukkaðan fund.

Fundurin lokin kl.23:30

Eyðbjørn Thomsen

Rúni Lisberg

Frits Poulsen

Niclas Hentze

Brynleif Bech

