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33/18 Tilmæli - Granittblásing av loftinum í Sarpugerði 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 18.05.2018 22/18 18/00211-2 

2 Fíggjarnevnd 23.05.2018 44/18 18/00211-2 

3 Býráðið 28.05.2018 33/18 18/00211-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Loftið, sum er uppi yvir áskoðaranum í Sarpugerði er sera illa rusta. 
 
Í samband við at Eysturkommuna er í gongd við at gera ovaru hædd í Sarpugerði, er tilboð fyri at 
viðgera loftið innheintað.  
 
Loftið er so mikið illa rusta, at mett verður at tað er neyðugt at gera okkurt við hetta.  
   

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Tilboðið er áljóðandi á 298.860,00 kr. uttan mvg.  
 
2.500.000 kr. eru játtaðar í 2018 til innrætting av ovaru hædd í Sarpugerði.  
Peningurin kann takast av tí konto, men so verður møguliga neyðugt við einari eykajáttan seinni í 
ár.  
 

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 18. maj 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til fylgja tilmælinum hjá umsitingini. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. maj 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til at gera arbeiðið.  
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34/18 Mál 18/00190 Keyp av pressubingju. Málslýsing og tilmæli 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Vinnunevndin 14.05.2018 14/18 18/00190-3 

2 Fíggjarnevnd 23.05.2018 38/18 18/00190-3 

3 Býráðið 28.05.2018 34/18 18/00190-3 

 
 
 

Málslýsing: 

Í verandi støðu hava vit 4 bingjur á 10 kubik á endurnýtsluni í Norðragøtu. Hetta vísir seg at vera ov 
lítið, og er hetta byrjað at blíva ein avbjóðing síðani í fjør summar.  
Hetta sæst kanska serliga aftur í vikuskiftum, tá vit við núverandi nøgdum av ruski ikki klára at taka 
undan. 
Bingjurnar verða fullar ov skjótt og so má endurnýtslan stongja áðrenn tíð. 
 
Hesin trupulleikin kann loysast við at keypa eina pressubingju. Mett verður at ein pressubingja á 18 
kubik kann loysa hendan trupulleikan, við tað at hon pressar uml. 7 ferðir volumina. 
 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Í 2016 fekk umsitingin prís frá VARIG á eina SPB 18 SEL pressubingju, sum umsitingin metur er 
hóskandi. Prísurin er 170.000 kr. + flutning og montering. Mett verður at samlaði kostnaðurin 
verður áleið 210.000 kr.  
9. mai: 
IRF hevur givið ein prís á pressbingju 172.000 kr. leverað í Hirtshals. Mett verður eisini her, at 
samlaði kostnaðurin verður áleið 210.000 kr. Leveringstíðin er 10 vikur. Hendan pressbingjan er 
sama slag sum aðrar kommunur brúka. 
 
Ongin upphædd er sett av til endamálið á fíggjarætlanini 2018. 

 

 

 
 
Viðtøka Vinnunevndin 14. maj 2018 
Vinnunevndin tekur undir við tilmælinum hjá umsitingini, og mælir til at keypa eina 
pressubingju. 
Samstundis ætlar VN at fara undir at samskifta við IRF um umhvørvissvinaligari 
renovatión. 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. maj 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka taka undir við tilmælinum hjá vinnunevndini, og veita 
eykajáttan til keypið. Peningurin verður tikin av innistandandi. 
 
  

Tilmæli 

Tørvurin á einari pressbingju er stórur, og væntast kann at tørvurin veksur í framtíðini. Tískil mælir 
umsitingin til at pressbingja verður keypt. 
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35/18 Mál 18/00191 Tróndardagur 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Mentanarnevndin 14.05.2018 44/18 18/00191-2 

2 Fíggjarnevnd 23.05.2018 39/18 18/00191-2 

3 Býráðið 28.05.2018 35/18 18/00191-2 

 
 
 

Málslýsing: 

Í samband við at tað eru 10 ár liðin síðani standmyndin av Trónda varð avdúkað, ætla áleið 12 
áhugaði at markera hendan dagin. Dagurin verður eitt mentanartiltak, sum er fyri alla 
kommununa og øll onnur áhugaði.  
Tað var 12. juli í 2008 at standmyndin varð avdúkað, og rakar dagurin sostatt hósdagin á G!-
festivalinum.  
 
Hesin áhugabólkurin vil varveita og dyrka siðsøguliga virði sum kommunan eigur av Trónda í 
Gøtu.  
Tey ynskja at varpa ljós á kommununa og søguna hjá okkum hendan dagin, og vóna, at 
Eysturkommuna gongur umsóknini 40.000 kr. á møti, eins og at kommunan hjálpir til við 
trygdartiltøkum og prýðing av økinum hendan dagin. 
 
Ætlanin er at hava nøkur tiltøk á degnum, frá kl. 10.00 til kl. 16.00, t.d. ein fólkafundur við m.ø. 
Una Arge og Eivør, barnatiltak við Annfinni Heinesen o.s.fr. 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Fyrireikarnir søkja um 40.000 kr. til tiltakið. Ongin beinleiðis játtan er til endamálið á fíggjarætlanini 
2018. 

 

 

 
 
Viðtøka Mentanarnevndin 14. maj 2018 
Mentanarnevndin tekur undir við tilmælinum, og mælir til at veita stuðul á 40.000 kr. 
av konto 518 (Ymisk mentanartiltøk). 
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. maj 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá mentanarnevndini. 
 
  

Tilmæli 

Í Mentanarpolitikkinum hjá Eysturkommunu stendur orðað, at kommunan skal lofta teimum 
hugskotum, sum koma frá mentanarøkinum.  
Hetta hugskotið kemur frá borgarum sum taka stig til eitt tiltak, ið setur ljós á Eysturkommunu 
og sigsøguliga virðið av Tróndur í Gøtu, og tí mælir umsitingin at til at stuðla tiltakinum. 
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36/18 Tilmæli til - Asfaltarbeiði 2018 
 
Viðgjørt av Fundardagur Málnr. Journalnr. 

1 Byggi - og býarskipanarnevd 16.03.2018 13/18 18/00127-1 

2 Fíggjarnevnd 26.03.2018 24/18 18/00127-1 

3 Byggi - og býarskipanarnevd 18.05.2018 21/18 18/00127-1 

4 Fíggjarnevnd 23.05.2018 43/18 18/00127-1 

5 Býráðið 28.05.2018 36/18 18/00127-1 

 
 
 

Málslýsing: 

Umsitingin hjá Eysturkommunu hevur gjørt eina meting av asfaltarbeiðið, sum treingir til at verða 
gjørt.  
 
Talan er um økini:  
 

• Úti í Bug                                 48.600,- 

• Á Bakka                                240.000,- 

• Leirvíksvegurin                   100.000,- 

• Húsgarðsvegurin               450.000,- 

• Fyri oman Brúgv                300.000,- 

   Samanlagt er prísurin mettur til at verða 1.138.600 kr. 
 
Havast skal í huga at, hetta eru metingar, og tí er ikki vist hvat endaligu prísur verður, fyrr 
enn tilboð er innheintað frá evt. arbeiðstakara.   
 
Ískoyti 23.04.2018 
Málið var fyri í Byggi- og býarskipanarnevndini 16. mars, har bleiv mælt til at umsitingin skuldi gera 
eina heildarætlan fyri asfaltarbeiðið, sum krevur at gerast í kommununi.  
 

 
 
 
 
 
Ískoyti 18.05.2018 (BOB) 
Umsitingin hevur gjørt eina raðfesting fyri asfaltarbeiði í Eysturkommunu frá 2018 til 2021.  
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Afturat hesum er arbeiðið at asfaltera vegin, sum gongur út til J+H Betong í Leirvík gjørt.  
Arbeiðið bleiv sett ígongd, tí at vegurin var sera slitin, og arbeiðstakari, sum hevði givið tilboð uppá 
arbeiðið, kundi gera tað beinanveg.  
 
Tað kostaði 100.000 kr. og teir pengarnar koma at mangla í rakstrinum hjá okkum seinni í ár, um 
vit ikki fáa eina eykajáttan fyri hetta. 

 

 

Fíggjarligar avleiðingar: 

Fyri at asfaltera “Húsgarðsvegin” og “Fyri oman Brúgv” í Syðrugøtu og “´Á Bakka” í Leirvík krevur 
ein eykajáttan.  
Metingin hjá umsitingini fyri hesi arbeið eru 1.220.242 kr. + 100.000 fyri arbeiðið, sum er gjørt í 
Leirvík.  
 
Tað vil siga at ein eykajáttan á 1.320.242 kr. er neyðug, um hesi arbeið skulu gerast í 2018.  
  

 

 

 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 16. marts 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fáa eina heildarætlan yvir asfaltarbeiði í  
allari kommununi.  

Tilmæli 

Umsitingin mælir til innheintað tilboð og fáa økini “Húsgarðsvegurin” og “Fyri oman Brúgv” í 
Syðrugøtu og “´Á Bakka” í Leirvík asfalteraði í 2018. 
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Viðtøka Fíggjarnevnd 26. marts 2018 
Einmælt samtykt at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og býarskipanarnevndini. 
 
Viðtøka Byggi - og býarskipanarnevd 18. maj 2018 
Byggi – og býarskipanarnevndin mælir til at fylgja tilmælinum hjá umsitingini.  
 
Viðtøka Fíggjarnevnd 23. maj 2018 
Fíggjarnevndin mælir til at taka undir við tilmælinum hjá byggi- og 
býarskipanarnevndini og harumframt at gera vegin úti í Bug í Leirvík. Samlaða 
eykajáttanin verður sostatt 1.371.000,00 kr.  
 

 


