KLAKSVÍKAR KOMMUNA

Postboks 2 . FO-710 Klaksvík . Faroe Islands . Tlf. 410000 . Fax. 410001

Klaksvíkar Býráð

Dagfesting:
Málnr.:

30.08.2018 kl. 17:30
16/01208 Gerðabók

Nevndarlimir:

Jógvan Skorheim, Signhild V. Johannesen, Kristian Eli Zachariasen,
Óli M. Lassen, Tummas J. Lervig, Beinta Klakstein, Gunvá við Keldu,
Steinbjørn O. Jacobsen, Atli S. Justinussen, Beinir Johannesen og
Herfrí J. Sørensen.

Málsyvirlit
Til viðgerðar
85/18

17/00262-80

Nýtt graslíki á vøllinum í Djúpumýru

86/18

18/00861-3

Marknaumskipan millum matr. nr. 1308b, 1307 og 1306

87/18

18/00937-1

"Hylurin" millum útfyllingina og Nólsoyar Pálsgøtu - uppskot til navn Gøtunavnanevndin

88/18

18/00637-3

Kunningarskermar til læknamiðstøðina 2018 - eykajáttan, seinna viðgerð

Til viðgerðar

85/18
17/00262-80 Nýtt graslíki á vøllinum í Djúpumýru - KÍ
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Tekniska Nevnd
3 Fíggjarnevndin
4 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
21.08.2018
22.08.2018
28.08.2018
30.08.2018

Málnr.
53/18
47/18
77/18
85/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Ætlanin var at skifta graslíkið á vøllinum í Djúpumýru í summarfrítíðini, men av ymiskum orsøkum varð
hetta ikki gjørt.
Í samráð við leiðsluna í KÍ er tí avrátt, at vøllurin skal skiftast beinanvegin eftir kappingarlok. Sostatt skal
alt fyrireikingararbeiðið gerast áðrenn 27. oktober
Umsitingin hevur síðani fingið boð um at hugsa alt økið væl og virðiliga ígjøgnum av nýggjum, við
serligum atliti til UEFA krøv. Fundir hava verið millum vegadeildina, vallarumsitara og umboð fyri KÍ,
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sum síðani hava tikið sær av at skipa eina tilgongd, ið tryggjar, at neyðugar leiðingar og annað, sum má
gerast, tá ið vøllurin verður skiftur, verða gjørdar í somu arbeiðsgongd.
Tað, sum hevur mest skund í løtuni er, at hædd verður tikin fyri komandi ljóskrøvum, sum FSF hevur sett.
Hetta merkir, at betonfundament má gerast í somu arbeiðsgongd, sum vøllurin verður skiftur.
Hetta fer sjálvandi at hava ein eykakostnað við sær. Mett verður, at eykakostnaðurin fyri arbeiðið verður 1
mió. kr. fyri anleggsarbeiðið.
Málið um keyp av ljósmastrum verður at taka upp seinni.
Áðrenn summarfrítíðina samtykti býráðið at taka av lægsta tilboði upp á nýtt graslíki. Tí verður í løtuni
arbeitt við at fáa Polytan at skifta vøllin í oktober.
Upplýst verður, at alt arbeiðið, sum verður gjørt á ítróttarøkinum, verður gjørt í samstarvi við Fuglark, ið
hevur gjørt heildarætlan av økinum fyri býráðið.
Lógargrundarlag:
Ongin viðmerking.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongin peningur er avsettur til endamálið, og tí er neyðugt við eykajáttan upp á kr. 1 mió.
Tilmæli:
Mælt verður til at taka undir við málinum.
MeN 21-08-2018
Nevndin samtykti at játta 1 mió. kr. innanfyri verandi avseting á ítróttarøkinum, íløga.
TN 22-08-2018
Nevndin tekur undir við MeN 21-08-2018.
FíN 28-08-2018
Nevndin tekur undir við tilmælunum hjá MeN 21-08-2018 og TN 22-08-2018.
Býráðsins samtykt 30-08-2018
Tilmælið frá FíN 28-08-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]

86/18
18/00861-3 Marknaumskipan millum matr. nr. 1308b, 1307 og 1306
Viðgjørt av
1 Umhvørvis- og Býarskipanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
20.08.2018
30.08.2018

Frágreiðing um málið:
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Víst verður til umsókn frá eigarunum, dagf. 26.06.2018.
Umsóknin er treytað av servituttlesing á frábýtta partin
viðv. bygging og rætti at sleppa framat leiðingum.
Lógargrundarlag:
Løgtingslóg nr. 64 frá 11. desember 1962 um
matrikulering og sundurbýti v.m. sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 82 frá 25. mai 2009.
Fíggjarligar avleiðingar:
Ongar – kommunan bert tilmælandi partur.
Tilmæli:
Tekniska fyrisiting mælir til at viðmæla umsóknini –
hetta tó treytað av, at servitutturin um bygging ikki fer
útum heimildirnar í galdandi byggisamtykt fyri økið.
UBN 20-08-2018
Nevndin tekur undir við tilmælinum frá umsitingini
dagfest 14-08-2018.
Býráðsins samtykt 30-08-2018
Tilmælið frá UBN 20-08-2018 einmælt samtykt.
[Lagre]

87/18
18/00937-1 "Hylurin" millum útfyllingina og Nólsoyar Pálsgøtu - uppskot til navn Gøtunavnanevndin
Viðgjørt av
1 Mentanarnevndin
2 Klaksvíkar Býráð

Fundardagur
21.08.2018
30.08.2018

Málnr.
50/18
87/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Borgarstjórin hevur heitt á Gøtunavnanevndina um at koma við uppskotum til navn til “hylin” millum
útfyllingina og Nólsoyar Pálsgøtu.
Á fundi 13. august 2018 er Gøtunavnanevndin samd um soljóðandi tilmæli til avvarðandi nevndir og býráð:
Nevndin hevur hesi uppskot til navn til “hylin” eystanfyri útfyllingina í hesi raðfesting:
1. Fagravík 1)
2. Kjalarvík
3. Lítla Vík
1

)Víkin er eitt nýtt stað, skapt av mannahond. Tí loyvir nevndin sær at skjóta upp navn, sum ikki er
beinleiðis tengt at nøkrum gomlum staðarnavni.
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Tó so, “Háskúlin í Føgrulíð” fær her kanska eina óbeinleiðis heilsan. Tað navnið varð eisini smíðað til
høvið av teimum, sum staðsettu háskúlan vestan til á Borðoynni fyri øld síðani. – Somuleiðis heilsa vit á ein
hátt Klaksvíkini við at navngeva víkina “Fagravík” í stóru og føgru víkini: Klaksvík.
Í gerandisbrúki verður orðið ofta bent, sum t.d. vit spákaðu framvið Føgruvík ...... tiltakið verður í
Føgruvík o.s.fr.
Lógargrundarlag:
§3, stk. 2 í løgtingslóg nr. 17 frá 6. mars 2002 um adressur.
Fíggjarligar avleiðingar:
Tilmæli:
Vísandi til § 28 stk. 5 í Kommunustýrisskipanini verður tilmæli Gøtunavnanevndarinnar við hesum latið
Mentunnarnevndini og býráðnum til støðutakan.
MeN 21-08-2018
Nevndin tekur undir við navninum “Fagravík”.
Býráðsins samtykt 30-08-2018
Tilmælið frá MeN 21-08-2018 samtykt við 10 atkvøðum fyri og einari ímóti (Kristian Eli Zachariasen).
Harvið er navnið “Fagravík” samtykt.
[Lagre]

88/18
18/00637-3 Kunningarskermar til læknamiðstøðina 2018 - eykajáttan, seinna viðgerð
Viðgjørt av
1 Trivnaðarnevndin Eldri og Bústaðir
2 Fíggjarnevndin
3 Klaksvíkar Býráð – fyrra viðgerð
4 Klaksvíkar Býráð – seinna viðgerð

Fundardagur
12.06.2018
19.06.2018
21.06.2018
30.08.2018

Málnr.
9/18
70/18
72/18
88/18

Váttað

Frágreiðing um málið:
Málið varð fyrru ferð viðgjørt av býráðnum tann 21. juni 2018.
TrN E&B 12.06.2018:
Nevndin tekur undir við tilmælinum, men mælir til at tað verður fíggjað við flyting av 50.000 kr. millum
konti – frá §6 fastognir rakstur til §2 Kommunulæknar
FíN 19-06-2018
Nevndin tekur undir við E&B 12-06-2018.
Býráðsins samtykt 21-06-2018
Tilmælið frá FíN 19-06-2018 einmælt samtykt.
Býráðsins samtykt 30-08-2018
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Tilmæli býráðsins frá 21-06-2018 einmælt samtykt við seinnu viðgerð.
[Lagre]

FRAMMANFYRI STANDANDI MÁL ERU VIÐGJØRD Á ALMENNUM FUNDI
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