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Jens Sivar Djurhuus hevur tikið sætið í býráðnum, meðan Conrad Gaard Joensen er í
farloyvið. Jens Sivar hevur boða frá, at tað ikki ber til hjá honum at møta til hendan fundin og
ynskir hann at varalimur kemur inn. Marin H. Gaardlykke hevur boða frá, at tað ikki ber til
hjá henni at møta og tí er Meinhard Edmund Vestureið møttir sum varalimir.
Eyðbritt Krosslá hevur boða frá, at tað ikki liggur fyri hjá henni at møta, grunda á
sjúkraørindi, og at hon ynskir at varlimur møtir. Í hennara stað er møttur Ingi Hansen.
Einmælt samtykt at taka undir við hesum.
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Fundur var millum umboð fyri Brekkugerðar Vatnfelag og Vágs kommunu á
kommunuskrivstovuni 12. oktober 2016.
Umboðini fyri Brekkugerðar Vatnfelag ynskja, at Vágs kommuna sendir teimum tilboð um at
yvirtaka felagið fyri (fyri prísin sum var frammi í 2007) 170.000,00 kr. og at peningurin fellur
til gjaldingar í samband við yvirtøkuna.
Borgarstjórin kemur at biðja um at fáa hetta mál á skránna í kvøld.

Vágs Býráð 13. oktober 2016:
Einmælt samtykt at senda teimum skriv um at Vágs kommuna ynskir at yvirtaka felagið fyri
170.000,00 kr. og at peningurin verður fluttur yvirtøkudagin.
Fíggjarnevndin 18. september 2017:
Einmælt samtykt, og málið verður lagt fyri býráðið á komandi fundi.
Vágs Býráð 25. september 2017:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi skeyti. Og avgreiða málið.

Umsitingin 1. Apríl 2019 /GBA
Skeyti til yvirtøku av Brekkugerðar er nú endaliga avgreitt. Peningur er ikki settur av á FÆ19.
Og tí má eykajáttan á 170.000 kr. til av fáa endaliga avgreitt málið.
Tekniska- og umhvørvisnevndin 08. april 2019:
Einmælt samtykt at biðja um eykajáttan á 170.000 kr. Málið verður beint til FN.
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Fíggjarnevndin 12. april 2019:
Einmælt samtykt at mæla til at játtað hesum, og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Einmælt samtykt at veita eykajáttan uppá 170.000,00 kr. av innistandandi til yvirtøkuna.
Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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Borgarstjórin hevur við telduposti 5. februar 2019 heitt á Vágs Ítróttarráð um fundi.
Samgongan hevur umrøtt møguleikan at fara í eitt samskiftið við Vágs Ítróttarráð um at
yvirtaka Marghøllina í Vági. Hesum fundur var 6. februar 2019.
Eftir hendan fundin hevur Vágs kommuna móttikið skriv frá Vágs Ítróttarráð sum á fundi
sama dag 6. februar 2019, hava tikið avgerð um, at kommunan kann yvirtaka Marghøllina, og
allar skyldur, sum hartil hoyra. Og saman við hesi avgerð hevur nevndin sambært §9 í
viðtøkunum samtykt at avtaka Vágs Ítróttarráð.
Vágs kommuna hevur móttikið fyribils roknskap fyri Vágs Ítróttarráð 2018, og hevur
bókhaldarin hjá Marghøllini eftirfylgjandi vent sær til kommununa við áheitan um at Vágs
kommuna yvirtekur og bókar frá 1. januar 2019.

Mentamálanevndin 11. februar 2019:
Einmælt samtykt at mæla til, at Vágs kommuna yvirtekur Marghøllina og bókar frá 1. januar
2019.
Nevndin ynskir at fáa til vega eitt uppskot um hvussu hetta kann skipað við starvsfólkið, um
kommunan skal hava ábyrgdina av 3 ítróttarhøllum.
Málið verður beint í Fíggjarnevndina.
Fíggjarnevndin 18. februar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við hesum og beina málið í býráðið.
Vágs Býráð 25. februar 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við yvirtøkuni og veita ein eykajáttan uppá 14,3 mió. til hetta.
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Eykajáttanin verður fíggja við lántøku. Málið skal hava tvinnar viðgerðir.
Umsitingin 20.03.2019 / PT og PJ:
Vágs kommuna hevur fyrst í dag móttikið kontokort frá sjálvsognarstovninum eftir nógv
samskifti við Vágs Ítróttarráð. Sambært viðtøkunum fyri Sjálvsognarstovnin skal løggildur
grannskoðari, grannskoða roknskapir hjá Vágs Ítróttarráð.
Ongin roknskapur er grannskoðaður enn, og vil umsitingin mæla til, at slíkir verða fingnir til
vega, soleiðis at 2019 kann byrja við primotølum frá einum grannskoðaðum (byggi)
roknskapi. Staðfest er at allar útreiðslur eru ikki bókaðar pr 31.12.2018, og tískil má
grannskoðarin hava hesar útreiðslur við, td løn til leiðara fyri des 2018, fundarpeningur til
nevndarlimir fyri seinna hálvár 2018 o.a.
Viðurskiftini viðv. blandistøðin eri ikki heilt greið enn, Vágs kommuna hevur ikki móttikið
undirskrivaða avtalu hesum viðvíkjandi, heldur ikki samtykt førda í gerðabók frá
sjálvsognarstovninum. Marghøllin keypti Blandistøðina frá Róa Midjord fyri 550.000 kr.
Tó hava vit móttikið eina ikki undirskrivaða avtalu, ið er dagfest 16. september 2017 :
“Vágs Ítróttarráð og Norcon gera hervið fylgjandi avtalu:
• Norcon yvirtekur betonblandistøðina inni á Oyrunum uttan kostnað.
• Norcon bindur seg til at taka niður betonblandistøðina og flyta hana burtur av økinum í seinasta lagi
29. sept. 2017.
• Norcon heldur allar útreiðslur í samband við niðurtøku og flutning av blandistøðina.“

Vísandi til omanfyri standandi, og óvissu um endaligu tølini, vil umsitingin mæla til at málið
verður útsett til grannskoðaður roknskapur fyriliggur. Og øll neyðug undirskrivaði skjøl eru
komin til umsitingina. Um ongin undirskrivað avtala er um Blandistøðina eigur Marghøllin
enn Blandistøðina.
Vágs Býráð 25. marts 2019:
Málið tikið av skránni aftur.
Umsitingin 15.04.2019/PJ og AB:
Sum tað framgongur av viðfestu skjølum so hevur Vágs Ítróttarráð gjør avtalu við Suðuroyar
Sparikassa um at yvirtaka betongblandistøðina fyri 550.00,00 kr. Suðuroy Sparikassi hevur
síðan latið stuðul til Vágs Ítróttarráð uppá 300.000,00 kr. so nettokostnaðurin fyri Vágs
Ítróttarráð var 250.000,00 kr. fyri betongblandistøðina. Betongblandistøðin er síðani latin
Nordcon sambært avtalu dagfest 16. september 2017.
Vágs kommuna hevur móttikið grannskoðaðan Roknskap fyri Vágs ítróttarráð pr. 31.12.2018.
Grannskoðaði roknskapurin vísir at skuld til peningastovnar er uppá 8 mió. langfreista skuld
og áleið 6,2 stuttfreista skuld. Hetta býtið er broytt í 2019, tí nakað av stuttfreistaðu skuldini
er broytt til langfreista skuld, við at umleggja lánini.
Eisini vísir roknskapurin eina vøru- og tænastuskuld uppá 313.784,00 kr.
Staðfestast kann at størsti parturin av hesum eg goldið í januar/februar 2019.

Síða 4 av 12

Onnur skuld uppá 118.566,00 kr. inniheldur avtalað avriksløn til leiðarin í Marghøllini og
sum ikki er avgreidd enn, umframt løn fyri desember 2018 sum er goldin í januar 2019.
Umsitingin mælir til, at staðfesta eykajáttanina uppá 14,3 mió. til seinnu viðgerð (fyrra
viðgerð 25/2-2019) soleiðis at lánini skuldin kann avgreiðast.
Somuleiðis verður mælt til at játtað eyka 364.352,00 kr. sum somuleiðis skal hava tvinnar
viðgerðir.
Soleiðis at samlaða skuldin pr. 31/12-2018 verður dekka við eykajáttan.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Samtykt við 7 atkvøðum til aðru viðgerð, at veita eykajáttan uppá 14,3 mió. soleiðis at
lántøkan kann avgreiðast nú. Eisini samtykt til fyrru viðgerð at játta eyka 364.352,00 kr.
soleiðis at samlaða skuldin pr. 31/12-2018 verður dekka.
Erhard Joensen atkvøddi blankt.
Jens Sivar Djurhuus atkvøddi ímóti.
Vildi hava viðmerkt at hann ikki tók undir við hesum grunda á, tann stóra vøksturin í
kostnaðinum í mun til tær ætlaðu 13 mió hetta var mett at kosta frá byrjan av. Vísti eisini á at
hann altíð hevði haft tað áskoðan at hetta var kommunal skuld.
Umsitingin 16.05.2019/AB:
Enn er Marghøllin ikki bókað ajour og tí hava vit ikki tey neyðugu rakstrartølini fyri 2019.
Men sambært samskifti millum meg og Dennis tann 31-01-2019 verður mælt til at avdrátturin
fyri lánið í Marghøllini verður áleið kr. 500.000,- soleiðis at vit kunnu halda okkum innanfyri
kr. 1.000.000,- sum er játtað til Marghøllini fyri FÆ2019. Men eg haldi samstundis at vit
skulu royna at gjalda niður uppá skuld, meðan vit hava ráð til tess.
Áðrenn mína tíð, hevur samskifti verið við Suðuroyar Sparikassa, um at yvirtakað lánið, sum
Marghøllin hevur í Danmark til eina rentu áljóðandi 0,75%. Av tí at VK er kundi hjá
BankNordik havi eg samskifta við Jón Brekku, fyri at vita hvat renta hevði verið á lánunum,
um BankNordik skuldið fíggja tað. Eitt óbindandi svar frá Jón Brekku er, at rentan vildi verið
tann sama sum á verandi lánið 0,60%. Mítt uppskot er tí, at vit royna at fáa eina betri avtalu í
lag við Sparikassan soleiðis at vit nærkast 0,6%, sum eisini er rentan á Flexfunding í
Sparikassin letur.
Fíggjarnevndin 20. maj 2019:
Kunnað um gongdina, og at hetta kemur fyri aftur á komandi býráðsfundi.
Eisini má FÆ 2019 broytast í mun til, at kommunan nú hevur yvirtikið Marghøllina.
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Samtykt við 7 atkvøðum fyri, til seinnu viðgerð, at játta eyka 364.352,00 kr. soleiðis at
samlaða skuldin pr. 31/12-2018 verður dekka.
Erhard Joensen og Meinhard Edmund Vestureið atkvøddi ikki.
[Lagre]
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Vágs kommuna hevur tann 24-04 móttikið uppgerð frá Bú- og Heimatænastan í Suðuroy
rakstrar roknskap fyri tíðarskeiðið 2018.
Uppgerðin vísur at parturin hjá Vágs Kommunu verður kr. 16.764.887,40. Vágs Kommuna
hevur í fíggjarætlanini 2018 avsett kr. 16.700.000,- og verður sostat neyðugt at geva
eykajáttan hesum tilsvarandi kr. 64.887,40.
Mælt verður til at eykajáttanin verður tikin av innistandandi.
Vágs Býráð 30. april 2019:
Einmælt samtykt til fyrru viðgerð.
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Einmælt samtykt.
[Lagre]
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North Atlantic Seafood hevur biðið um leigusáttmála á matr. 168g, matr. 168e og part av
matr. 168a á havnarlagnum, nú teir hava keypt gamla Apama bygningin. Umsøkjarin vil hava
20mx20m eystanfyri bygningin og alt økið vestanfyri bygningin til niðankoyringina.
Víddin umfatar ca. 3100 m2 tilsamans. Teir ynskja ein leigusáttmála á 10 ár.
Samtykt er, at um gamli eigarin skyldar grundleigu, skal nýggjur leigari hava goldið gomlu
skuldina, áðrenn leigusáttmálin kann undirskrivast. Sambært bókhaldinum er skuldin 142.400
kr.
Tekniska Deild mælir til, at havnarøkið verður skipað við almennum parkeringsplássið
vestanfyri Apama, frámerki D á kort jr. 19/00084-5) og atkoman til bygningin hjá Jacob
Vilhelm verður tryggjað við at gera vegaatkomu millum matr. 168g og økið frámerkt ABC.
Tekniska Deild vil mæla frá, at NAS fær leiguøkið, sambært umsókn, men at NAS leigar
20mx20m á leiguøkið A.
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Havna- og Vinnunevndin 08. april 2019:
HVN heitur á TD um at arbeiða viðari við málinum.

07.05.2019 Tekniska Deild/ GBA
TD hevur havt ástaðarfund við AV at fáa greiðu á, hvønn tørv, ið NAS hevur til teirra
virksemi á havnarlagnum. TD hevur víst á, at NAS leigar 380 m2 vestanfyri, 150 m2
sunnanfyri, 800 m2 eystanfyri og 70 m2 norðanfyri. NAS skal ikki byggja á lendi, men brúka
lendi til goymslu í fyrstu atløgu.
TD hevur víst á, at AV/NAS tekur upp samskifti við eigarin á matr. 154b um møguligt keyp
fyri at kunna byggja uppí virki framyvir.
Gjørdir eru tveir leigusáttmálar, ein fyri bygningin og ein fyri lendi. Hetta fyri at lættari at
kunna umsita leigusáttmálarnir.
Tekniska Deild mælir til at
- At NAS leigar bygningin á matr. 168e og matr. 168g
- At NAS leigar lendi á 1400 m2 runt um bygningin.
- At NAS skal gjalda gomlu grundleiguskuldina á matr. 168e og 168g á kr. 142.200,
áðrenn leigusáttmálin verður undirskrivaður.
Havna- og Vinnunevndin 13. maj 2019:
Einmælt samtykt at loyva NAS at leiga matr. 168e og 168g, tá gomul leiguskuld er goldin.
Einmælt samtykt at støða verður tikið til leigusáttmála til lendi á matr. 168a, tá umsøkjarin
kemur við greiðari áseting til útbygging/ætlanir framyvir.
Fíggjarnevndin 20. maj 2019:
Eimælt samtykt at taka undir við Havna- og Vinnunevndini.
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Havna- og Vinnunevndini.
[Lagre]
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Sp/F Toftum hevur keypt bygningin hjá Sp/f Krossjørð og skal hava leigusáttmála til lendi
undir bygninginum á matr. 306n, ið er 205m2 til víddar.
Sambært bókhaldinum finst eingin gomul grundleiguskuld
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Í løtuni eru 2 fyritøkur í bygninginum. Mangt og Hvat v/ Magnus Jensen og MR EL og nýggi
eigarin vil, at henda skipan heldur fram og hesir framleiga frá Sp/f Ì Toftum.
Eigarin biður um loyvi at framleiga bygningin til leigararnir, ið eru inni í bygninginum í
løtuni.
Mælt verður til, at Sp/f Toftum fær loyvi at leiga lendi undir matr. 306n, við teimum treytum
-

At kommunan verður kunnað, um framleigari verður uppsagdur/sigur leigumálið frá sær.
At kommunan verður kunnað, um annar framleigari kemur í staðin.

Havna- og Vinnunevndin 13. maj 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við TD og at leiga lendi undir matr. 306n til Sp/F Í Toftum.
Fíggjarnevndin 20. maj 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Havna- og Vinnunevndini.
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við Havna- og Vinnunevndini.
[Lagre]
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Vágs kommuna hevur frá stýrinum fyri Bú- og Heimatænastuna í Suðuroy 13. mai 2019
móttikið uppskotið til fíggjarætlan 2019. Heitt verður á einstaka kommustýrið um at viðgera
og taka støðu til uppskotið til fíggjarætlan 2019.
NB! Støða skal takast til bláa teigin í viðheftu fíggjarætlanini, har samlaðu útreiðslurnar verða
55,087 mió. kr.
Framrokningar av flytingunum frá Landinum til kommunurnar, tvs. inntøkurnar til at fíggja
eldraøkið, eru vístar í niðastu talvuni í rokniarkinum. Framrokningar vísa, at kommunurnar
fáa eitt vet meiri í inntøkum, enn mett í oktober/november 2018.
Í niðastu talvuni framgongur tað eisini hvør munurin verður fyri einstøku kommununa.
Skoytast kann uppí, at um kommunurnar ikki eru sinnaðar at finna meirfígging til eldraøkið í
egnum kommunukassum, so merkir hetta at stórar sparingar skulu gerast.
Talan verður um sparingar á fleiri milliónir krónur. Og er ongin ivi um, at hetta førir við sær
skerdar tænastur.
Leggjast kann afturat, at omanfyri 80% av útreiðslunum hjá Bú- og Heimatænstuni í Suðuroy
eru lønir.
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Stýrið samtyktið at senda fíggjarætlanina til einstøku kommununa til viðgerðar og verður
stýrisfundur um fíggjarætlanina eftir at allar kommunurnar hava havt fund, miðskeiðis í juni
2019.
Royndarskipanin fyri eldraøkið í Suðuroynni
Í forlongilsi av fundarrøðini við landsstýrið, sum byrjaði í januar 2018, kom Landsstýrið í
apríl 2019 við uppskoti um at gera royndarskipan fyri eldraøkið í Suðuroynni, har Bú- og
Heimatænastan í Suðuroy átekur sær at røkja nakrar uppgávur fyri Almannaverkið.
Fyri at røkja hesar uppgávur fær Bú- og Heimatænastan í Suðuroy 3,5 mió. kr. í 2019 og 4,5
mió. kr. í 2020.
Í stuttum snýr royndarskipanin seg um:
1)
Bú- og heimatænastan í Suðuroynni tekur avgerð um at veita dagtilhald, dagtilboð,
ergoterapi, fysioterapi, fyribyrgjandi venjing, mattænastu, umlætting, koyritænastu og
vegleiðing til persón undir fólkapensjónsaldur, ið hevur varandi sjúku, ið er í menning og
gongur afturá og til persón undir fólkapensjónsaldur, ið hevur seinheilaskaða og
alkoholdemens
2)
Bú- og heimatænastan í Suðuroy tekur avgerð um at veita búpláss til persón undir
fólkapensjónsaldur, ið hevur seinheilaskaða ella alkoholdemens, og ið hevur tørv á hjálp og
røkt alt samdøgrið
Bú- og Heimatænastan í Suðuroy hevur frammanundan hesi tilboð til borgarar, sum eru 67 ár
og eldri.
Tað eru 10-12 borgarar í Suðuroynni, sum eru undir 67 ár, sum sambært royndarskipanini
skulu hava tænastur frá Bú- og Heimatænastuni í Suðuroy. Hesir borgarar fáa í dag heimarøkt
frá Bu- og Heimatænstuni í Suðuroy (eins og teir hava rætt til), men fáa í lítlan mun tænastur
frá Almannaverkinum. Tí hevði royndarskipanin eisini verið ein uppraðfesting av tænastum til
hesar borgarar.
Víst hevur verið á, at heilt tungir brúkarar kunnu koma inn í hesa skipan. Hetta vísti
landsstýriskvinnan í Almannamálum eisini á á fundinum í apríl. Slíkir brúkarar, sum eru
serliga røktarkrevjandi, kunnu føra við sær óvanligt lop í útreiðslunum. Av somu orsøk hevur
landsstýriskvinnan eisini skrivað inn í lógaruppskotið, at royndarskipanin kann uppsigast við
3 mánaðar freist.
Lítið er at ivast í, at royndarskipanin hevði bøtt um fíggjarliga grundarlagið at reka eldraøkið í
Suðuroynni, men hevði eisini ført við sær nakrar eykaútreiðslur til at veita tænastur til
borgarar, sum eru yngri enn 67 ár.
Royndarskipanini hevði harumframt givið møguleika fyri at veita betri tænastur á fleiri
økjum, millum annað:
Lógarkravda heimavitjanin hevði kunnað verið sett í verk
Rullandi náttarvakt hevði kunnað verið sett í verk (stórt ynski frá leiðslu og starvsfólkum)
Rúm hevði eisini verið fyri at skipa virksemi í Heiminum við Sílánna (eins og skotið upp
av leiðsluni – og hetta er eisini eitt ynski frá bæði starvsfólkum og borgarum)

-

Og ikki minst, so hevði tænastan til borgarar yngri enn 67 ár blivið væl betur enn hon
er í dag.

Sum kunnugt, so kom uppskotið um royndarskipan fyri eldraøkið ikki úr aftur fíggjarnevndini
í Løgtinginum.
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Av somu orsøk mugu kommunurnar nú fyrihalda seg til aðrar fíggjarætlan, eina fíggjarætlan,
eins og víst er á omanfyri.
Fíggjarnevndin 20. maj 2019:
Einmælt samtykt at mæla býráðnum til at taka undir við fyriliggjandi fíggjarætlan
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Einmælt samtykt at taka undir við fyriliggjandi fíggjarætlan.
[Lagre]

47/19 Musikkskúlin 2018
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Forkvinnan í Mentunarnevndini hevur 13. november 2018 móttikið Ársfrágreiðing frá
leiðaranum fyri Musikkskúlan í Suðuroyar Musikkskúli send av formanninum í nevndini.
Frágreiðingin er av umsitingini send øllum kommunustýrislimum 14. november 2018.
Umboðið hjá Vágs kommunu í nevndini fyri Suðuroyar Musikkskúla (Sólrun Mohr), hevur
sent forkvinnuni í mentunarnevndini nakrar viðmerkingar til Ársfrágreiðingina og vísir at
enda á at støðan í Musikkskúlanum í Suðuroy als ikki er nøktandi.
Mentamálanevndin 14. november 2018:
Kunnað.
Umsitingin 29-11-2018/PJ:
Vágs kommuna hevur 26. november 2018 móttikið telupost frá Rúna Lisberg,
nevndarformaður fyri Suðuroyar Musikkskúla sum vegna nevndina og leiðaran skrivar um
arbeiðsháttin hjá umboðnum hjá Vágs kommunu – Sólrun Mohr í nevndini.
Fíggjarnevndin 10. december 2018:
Samtykt at vísa á, at umboðið er valt av Vágs kommunu fyri 4 ár, Vágs kommuna hevur
ongan áhuga í at leggja seg beinleiðis útí hetta mál.
Vágs kommuna tekur málið upp til umrøðu við Sólrun Mohr.
Umsitingin 26-04-2019/PJ:
Forkvinnan í Mentamálanevndini hevur 22. apríl móttikið teldupost frá umboðnum hjá Vágs
kommunu í nevndini fyri Suðuroyar Musikkskúla.
Umboðið vísir á, at lýsingin eftir leiðara ikki er í tráð við samtykt frá nevndarfundi, eisini
vísir umboðið á at tað ikki kann taka ábyrgdina av musikkskúlaviðurskiftunum í Vágs
kommunu undir verandi líkið.
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Mentamálanevndin 13. maj 2019:
Limurin hjá Vágs kommunu var á fundinum og greiddi frá arbeiðinum í nevndini.
Limurin mælir til, at Vágs kommuna arbeiðir fram ímóti at skipa sín egna Musikkskúla inni í
Vágs skúla, skúlastjórin er eisini sinnaður til hetta. Málið verður beint umvegis
fíggjarnevndina til býráðið. Mettu verður ikki at hetta kemur at kosta kommununi meira og
kommunan hevur meira ítøkiligt stýr á tímum og hvat teir verða nýttur til. Sum nú er metur
limurin at Vágs kommuna gjaldir fyri meira enn kommunan fær.
Roynt verður at fáa gjørt eitt ítøkiligt uppskot til komandi býráðsfund og taka støðu til.
Fíggjarnevndin 20. maj 2019:
Ítøkiligt uppskot verður gjørt til býráðsfundin. Nevndin mælir til, at skipa egnan Musikkskúla
í Vágs Kommunu frá komandi skúlaárið.
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Einmælt samtykt at seta á stovn egnan Musikkskúla í Vági frá komandi skúlaárið.
[Lagre]

48/19 Vágur Co-working Space
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Borgarstjórin hevur ynskið um at Mentamálanevndin tekur hetta málið upp.
Borgarstjórin kemur inn á fundin hjá nevndini at greiða frá hesum.
Mentamálanevndin 13. maj 2019:
Dennis geva avboð til fundi í kvøld.
Eydis vísti á, at hon hevur kunnað Dennis um, at Fjarlestardepilin í dag verður nýtur av lokal
fólkið og hetta má ikki órógvast. Eisini tørvar hendan ognin viðlíkahald.
Nevndin helt annars at hetta ljóðar spennandi.
Fíggjarnevndin 20. maj 2019:
Einmælt samtykt at leggja málið fyri býráðið til kunningar.
Vágs Býráð 27. maj 2019:
Kunnað.
[Lagre]
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