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Góðu borgarar í Sørvágs kommunu! 

 

Tey renna burt tey stuttu ár, 

til heim tú manst mær boða; 

og eftir vetur kemur vár 

við sól og fjallaroða. 

 

Árini renna avstað. Hetta mugu vit øll sanna. Ikki minst tey tilkomnu kunnu 

mangan hava hug at seta føtur í spenni fyri at tálma tíðini. Mangan hava vit hug 

at spyrja, hvat varð av árinum. Megnaðu vit tað, vit høvdu sett okkum fyri, nú 

árið er um at fara um sýnina? 

 

Gott er at hava møguleikan at rætta kumpass og síðani at seta sær nýggj mál. 

 

Vit, sum her búleikast, sleppa ikki undan at taka við tí, ið árið hevði at bjóða av 

góðum og minni góðum. Men eitt gott er:  “eftir vetur kemur vár, við sól og 

fjallaroða.”  

 

 
 

 

Sørvágur 

Virksemi í Sørvági hevur verið nógv seinasta árið, og tað gongur framá at gera 

arbeiðini liðug. Ongantíð áður er t.d. so nógv asfalterað. 

 

Arbeiðið at fyrireika fleiri útstykkingar til sethús er komið so langt nú, at vit í 

næstum fara at byrja. Í fyrsta umfarið verða 10 grundstykkir gjørd byggiklár 

ovarlaga í Gerðinum. Og tá ið ognarviðurskiftini í tí niðara partinum, sum 

kommunan framanundan ikki eigur, eru komin í rættlag, verður byrjað uppá 

henda partin av økinum. Har er ætlanin at uml. 8 grundstykkir skulu gerast 

byggiklár. 

 

 Tað er fyritøkan P/F Munin í Havn, sum stendur fyri prosjekteringini. 
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Vetrarfriðing 

Vit settu okkum fyri at fáa Sørvágs bygd vetrarfriðaða fyri seyð í seinasta lagi í 

august mánaði 2008, men hetta arbeiðið hevur gingið so væl, at vit longu nú 

hava gjørt tað liðugt. Nú er lagamanni at fara at gróðurseta trø og plantur í 

Sørvági uttan at fenaðurin fer avstað við øllum. 

 

Bygdaráðið hevur aftur í ár sett pening av til at fríðka um í bygdunum. 

 

 

 

Einki vatn 

Í summar hendi tað aftur. Í meira enn 40 dagar og 40 nætur regnaði ikki í 

Sørvági, og vit høvdu stórar trupulleikar at tryggja okkara borgarum og 

fyritøkum vatn, men við einum ótroyttiligum vilja og ágrýtni frá starvsfólki og 

øðrum veitarum kláraðu vit at halda tørn. 

 

Fyrst í komandi ári verður farið í holt við at gera vatnleiðingina oman á Vatn 

lidna soleiðis, at pumpast kann beinleiðis úr Sørvágsvatni og niðan í byrgingina í 

Húsadali.  

 

Skúlin 

Sørvágs kommuna hevur seinastu 50 árini gjørt fleiri ný- og umbyggingar á 

skúlaøkinum. 

 

Sørvágs kommuna setti eina bygginevnd, sum skal koma við ætlanum um, 

hvussu skúlin skal tillagast nýggjum avbjóðingum. Ætlanin er stigvíst at fara til 

verka. Fyrsta stig verður at umbyggja Gamla skúla til tónleikakúla. Hetta 

arbeiðið byrjar væntandi tíðliga í vár. 

 

Síðani verður stigvíst farið í holt við hinar skúlabygningarnar. 
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Í komandi ári verður gongubrúgv gjørd um Kirkjánna - frá skúlagarðinum til 

Gamla skúla.   

 

Barnaansingarøkið 

Talið á barnagarðsbørnum í nýggja barnagarðinum er nú so stórt, at neyðugt 

verður at útvega hølir til frítíðarskúlan. 

 

Um frítíðarskúlin fær onnur hølir, verður betri pláss fyri barnagarðsbørnunum. 

Endalig støða er ikki tikin til, um hølini verða í verandi umhvørvi ella aðrastaðni 

í bygdini.  

 

 
 

Tey ungu 

Fleiri og fleiri eru av tí áskoðan, at tilboðini til tey ungu eru ikki nøktandi í 

kommunu okkara.  

 

Sørvágs kommuna byrjaði fyri nøkrum árum síðani eitt ávíst samarbeiði við ung 

fólk í bygdini, í Róðrarneystinum. Tað er eitt sindur misjavnt, hvussu hetta 

hevur gingist. 

 

Fyri nøkrum vikum síðani fekk kommunan fleiri undirskriftir, har víst varð á, at 

tey ungu vilja hava eitt ungdómshús. 

 

Málið hevur verið til viðgerðar á bygdaráðsfundi og samtykti bygdaráðið at seta 

av kr. 300.000,- til at skipa fyri tiltøkum fyri ung. Møguligt er at søkja 

kommununa um stuðul til sokallaði “prosjekt”, sum skulu vera væl skilmerkt 

(dokomenteraði). So er møguleiki fyri at skipa fyri hesum tiltøkum í teimum 

hølunum, sum eru tøk til endamálið í kommununi.    

 

Í ár er ein lítil fótbóltsvøllur komin afturat í kommununi. Umhvørvið, hann 

liggur við, er sera vælegnað, tí tað er so tætt við sethús og virkar sum eitt gott 

spælipláss. 
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Nýggja samanlagda fótbóltsfelagið 07 Vestur  kemur eftir øllum at døma at hava 

heimavøll í Sørvági.  Tað gleðir okkum, at umstøðurnar tala fyri, at so kann 

verða.  

 

Samstundis kunnu vit eisini vænta at ynskini, um at gera umstøðurnar enn betri, 

fara at koma. Sørvágs kommuna er altíð - eftir førimuni -  áhuga í, at geva 

ítróttinum góðar umstøður.  

 

Flogbóltsfelagið SÍ við kvinnum og monnum, gentum og dreingjum, hevur enn 

einaferð verið stoltleikin í kommunu okkara.   

 

Tað er ein frægd at hoyra um tykkum. 

 

 
 

Bøur 

Í farna mánaði byrjaði arbeiðið uppá miðøkið í bygdini.  Hetta er ein ætlan, sum 

er rættiliga gomul, men nú er so farið til verka. Arbeiðið er í mesta mun laðing 

og fríðkan av bygdini. Laðingararbeiðið fram við Tungugarðarvegi er liðugt. 

 

Bygdarfelagið “Bíggjarbati” er eitt virkið felag. Tey hava í felag, saman við 

fyritøkum og kommununi, fingið væl burturúr.  

 

Tvey nýggj hús eru bygd í Bø í farna ári og arbeiðið uppá útstykkingina ovarlaga 

í bygdini er byrjað. Ætlanin er at  gera  7 grundøkir byggibúgvin í næstum.  
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Gásadalur 

Tað er ein sonn frøi at síggja jólatræið standa so vakurt í lítlu bygdini fyri vestan. 

Einki er at ivast í, at bygdin og fólkið gleðast um hendan fløvan á Jólum. 

 

Fyrsta útstykkingin við fleiri enn einum húsi í Gásadali er nú í gerð.  4 grundøkir 

eru í hesi útstykking. Og um tað gongst sum ætlað, so standa  2  hús liðug longu 

í komandi ári. 

 

 
 

Mykines 

Í seinastu ársfrágreiðing greiddu vit frá, at vit arbeiddu við at seta eina skipan til 

flutning og áfylling av gassolju til sethúsini í Mykinesi. 

 

Sjálv skipanin, sum kommunan skuldi fáa at virka í bygdini, er klár at taka í 

nýtslu. Oljuflutningin til bygdina skulu landsins myndugleikar samskipa og fáa 

uppá pláss. Hetta arbeiðið er enn ikki gjørt. 

 

Arbeiðið at gera reinsiverk til drekkivatnið í Mykinesi er nú liðugt. Tað er P/F 

Nomatek sum hevur gjørt arbeiðið. Vatnið í Mykinesi verður nú reinsað við 

sandfiltri og UV-stráling .  

 

Komandi summar verður útoyggjastevnan í Mykinesi.  Tað er Útoyggjafelagið, 

sum saman við fólkinum á staðnum, skipar fyri stevnuni. 

 

Alternativ bygging 

Í farna ári vóru ætlanir um at betra um umstøðurnar hjá eldri fólki at búleikast í 

kommununi. Steðgur kom í hetta arbeiðið av tí at samráðingar hava verið við  

landsstýrið um munandi broytingar á eldraøkinum í Vágum. 

 

Umframt tað hevur landsstýrið eisini arbeitt við ymiskum alternativum 

fíggingarmøguleikum fyri tílíkari bygging. 
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Men av tí at løgtingið ikki hevði viðgjørt málið, áðrenn løgmaður útskrivaði 

nýval, fall málið burtur á hesum sinni.   

 

Vónandi fer eitt komandi landsstýri at taka við har undanfarna slepti hesum 

málum viðvíkjandi.  

 

Brunamál 

Sørvágs kommuna hevur samtykt nýggja brunalóg fyri kommununa. Og sum 

úrslit av hesum, hevur kommunan valt eina nýggja brunanevnd.  

 

Formaður í brunanevndini er Jóhan F. á Ørg.  

 

 

 
 

Havnarøki og bátahylurin 

Við stoltleika kundi Sørvágs kommuna í apríl mánaði handa útróðrarmonnunum 

lykilin til nýggju egningarskúrarnar á havnarøkinum. Skúrarnir, ið hava roynst 

væl, fara vónandi at tæna útróðurinum í Sørvági í mong ár framyvir. Áðrenn 

skúrarnir vóru tiknir í nýtslu, varð økið uttanum asfalterað, soleiðis at økið, eins 

og skúrarnir, eru snotilig á at líta. 

 

Tá farið varð undir at gera egningarskúrarnar, varð neyðugt við broytingum á 

vatnleiðingini út á bryggjuna. Í hesum sambandi varð komið til, at leiðingin átti 

at verið løgd av nýggjum, frá Geilini og út á bryggjuna. Hetta arbeiðið, sum p/f á 

Reyni hevur gjørt, varð liðugt seint í heyst. 

 

Bátahylurin hevur eftir hondini nøkur ár á baki. Tíðarinnar tonn hevur við sær, 

at neyðugt er við ábótum á reiðskapin í hylinum. Hetta arbeiðið byrjaði í 2006, tá 

12 brúgvararmar vórðu keyptir. Aftur í ár vórðu 12 armar keyptir, og er ætlanin 

somuleiðis at keypa 12 armar afturat í komandi ári.  
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Í óveðrinum, sum var herfyri, kom nakað av skaða á útbúnaðin í hylinum. 

Neyðugt varð tí at skifta part av plankaverkinum út. Komast kann ikki uttanum, 

at orsøkin til skaðan er alda og slit, samstundis sum bátarnir eru vorðnir alsamt 

størri. Fyri at fyribyrgja at slíkir skaðar aftur henda, hevur Sørvágs havn gjørt av, 

í smáum at skifta alt plankaverkið út. Sostatt skuldi útbúnaðurin í bátahylinum 

um fá ár verið endurnýggjaður.  

 

Seint í summar var flótibrúgv løgd út í Pierholinum. Hendan brúgv er ætlað 

teimum størru bátunum, ið ikki rúmast í bátahylinum. Brúgvin, sum VestMek 

hevur gjørt, sýnist at rigga sera væl. 

 

Seinasta summar royndist illa hjá útróðrinum. Hetta hevur saman við øðrum 

viðurskiftum innan fiskivinnuna her á leiðini havt við sær at munandi minni 

fiskur er lagdur upp til Landingarmiðstøðina í ár enn undanfarna ár. Talan er um 

eina minking á uml. ein triðing, úr 6.000 tonsum niður í uml. 4.000 tons. 

 

Men hóast afturgongdina, lata eigararnir brúkiliga at og fara undir nýggja árið 

við góðum treysti. 

 

 
 

Gingið væl við alingini á fjørðinum  

Eftir stóra bakkastið í alivinnuni fyri nøkrum árum síðani, varð smolt aftur sett 

út á fjørðin í mai 2006.  

 

Í mars í ár varð farið undir at kryvja úti á virkinum úti á Bakka. 

Tilsamans vórðu tikin 3.650 tons av laksi. Teir á p/f Luna lata væl at úrslitinum. 

Umframt at væl er vaksið, vísa onnur tøl eisini góð úrslit. Fellið hevur verið um 

3%, sum helst er met lágt, og sama hevur verið galdandi fyri sokallaða 

fóðurfaktorin, sum var 1,03. 
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Tá farið varð undir at taka fisk av Sørvágsfirði, gjørdi virkið seg út við eini 

automatiskari blóðgingarskipan, sum ikki áður var roynd her á leiðum. Skipanin, 

sum er framleidd á Tasmania, hevur roynst væl. Í sambandi við at hendan 

skipanin varð sett upp úti á bryggjuni, legði Sørvágs kommuna nakað av asfalti 

á, uttast á bryggjuni. 

 

P/f Luna setur væntandi smolt út aftur á Sørvágsfirði í februar 2008. Felagið 

hevur gjørt av framyvir at kryvja allan fiskin hjá felagnum í Sørvági. Í tí 

sambandi hevur felagið keypt Bláa bygningin á havnarlagnum. Ætlanin er, at 

bygningurin skal gerast til kryvjivirki. Farið verður væntandi undir at kryvja laks 

av Gøtuvík í februar.  

 

Sørvágs havn sum oljuhavn 

Sum kunnugt er Sørvágs havn ein av havnunum, sum tekur ímóti oljuni, ið 

innflutt verður til landið. Sum tann einasta í Føroyum, tekur Sørvágs havn eisini 

ímóti Jet-fuel, sum er brennievni, ið flogfør og tyrlur nýta. 

 

Í hagtølunum, sum Sørvágs havn hevur gjørt síðani 2000, sæst, at nýtslan av 

gassolju úr goymsluni í Sørvági er minkandi. Serliga eru færri bunkringar til 

skipaferðsluna orsøk til hesa minking. 

Flogferðslan hevur hinvegin verið í støðugari menning, og hetta sæst eisini á 

hagtølunum. Nýtslan av Jet-fuel toppaði í 2006, tá feløgini Faroe Jet og Atlantic 

Airways  kappaðust. 
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Vága floghavn  

Tá vit í farna ári skrivaðu kunningarskriv til borgarar okkara, roknaðu vit við, at 

útbyggingin av flogvøllinum fór at byrja innan nakrar mánaðir. Men so gjørdist 

ikki. Tað tykist sum glantrileikurin um vøllin ongan enda fær. Nú hongur alt 
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flogvallarmálið aftur í einum klønum tráð. Málið liggur nú í hondini á nývalda 

løgtinginum.  Eftir at Føroyar eru vorðnar eitt valdømi, hava vit onga vissu fyri, 

at nakar fer at umboða okkum á hesum høga tingi. Vit kunnu nú bert vóna at 

eydnan er við okkum. Livst so spyrst!  

  

Vinnuøkið við flogvøllin 

Arbeiðið at planera vinnuøkið við flogvøllin er nú komið so langt, at tann fyrsti 

bygningurin er ávegis. Tað er Berg Rasmussen, byggimeistari, sum reisir sær 

eina høll, sum skal hýsa virksemi hansara. 

 

Fleiri aðrar fyritøkur hava víst áhuga í økinum og fara at byggja um stutta tíð. 

 

Sørvágs kommuna avgjørdi í farna ári, at øll vinnugrundøkini skulu seljast. 

Ætlanin varð, at møguleiki skuldi vera fyri at leiða økini, men eftir at hava 

viðgjørt málið av nýggjum, tók bygdaráðið avgerð um at selja vinnuøkini fyri 

350 kr/m2 og tá er økið gjørt byggibúgvið. 

 

Heimasíðan í nýggjum hami. 

Kunningarmiðil okkara - www.sorvag.fo - er ein miðil, sum altíð skal tola at 

verða tillagaður tørvinum. 

 

Og soleiðis hevur eisini verið seinastu mánaðarnar.  Fyri nøkrum vikum síðani 

broyttu vit høvuðssíðuna og gjørdu eisini onkrar aðrar smærri broytingar. 

 

Rithøvundurin Ólavur í Beiti hevur verið sera virkin á síðuni seinasta árið. Hetta 

hevur givið okkum nógv fleiri tíðindir enn vanligt, og nógv fleiri  hava vitjað 

síðuna. Talríkasta dagin hava tað verið upp móti 1600 vitjandi á síðuni.     

 

Fyrsta hálvtannað árið vóru uml. 70.000 vitjanir, men í ár hava vit havt meira enn 

145.000 vitjanir. 

 

Fyri fáum vikum síðani kom so Vágaportalurin - www.vagaportal.fo -  og er 

Ólavur í Beiti tíðindaskrivari á hesum portali. Væntast kann tí ikki at okkara 

portalur verður eins virkin, sum hann hevur verið seinasta árið. Men vón okkara 

er, at kunningin verður á einum nøktandi støði eisini í framtíðini. 

Vit fara at heita á øll og eisini tykkum, sum búgva, arbeiða ella sum lesa í øðrum 

londum ella sum eru aðrastaðni í ymiskum ørindum, um at senda okkum eina 

lítla søgu og mynd, har greitt verður eitt sindur frá tykkara lívi.       

 

http://www.sorvag.fo/
http://www.vagaportal.fo/
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Líkvognurin  

Sørvágs kommuna verður frá 1. januar 2008 partur av líkvognatænastuni hjá 

Vágum og Norðstreymoy. 

 

Borgarar skulu bert seta seg í samband við skrivstovuna hjá Sørvágs kommunu 

um tørvur er á flutningi. Kommunan skipar so fyri flutninginum, sum er ein 

ókeypis tænasta. 

 

Fólkatalið 

Fólkatalið í kommununi er støðugt vaksandi og er nú komið upp á 1107 fólk. 

Byggivirksemið í kommununi er nógv í løtuni og stendur helst við, eisini í 

nýggja árinum. 

Væntandi verða uml. 30 byggibúgvin grundstykkir tøk í kommununi í komandi 

ári. 

 

Fundir hjá bygdarráðnum 

Bygdaráðið hevur havt 15 bygdarráðsfundir í 2007. Íalt 198 mál hava verið til 

viðgerðar. 

 

 
 

Møgulig kommunusamanlegging 

Spurningurin, um Sørvágs kommuna skal leggja saman við tveimum ella fleiri 

kommunum, hevur verið til viðgerðar í bygdaráðnum og í Felagskommununi 

seinastu mánaðirnar.  

 

Á fundi í Felagskommununi í Vágum tann 02.10.2007 varð spurningurin, um vit 

skulu hava fólkaatkvøðu um kommunusamanlegging, viðgjørdur.  

 

Semja var um at tilmæla kommununum í Vágum: “At farið eigur at verða undir 

eina tilgongd, har upplýsingartilfar verður fingið til vega, harundir eisini at 

skipa fyri kunningarfundum o.a. Heitt varð á kommunurnar um at viðgera málið 

áðrenn næsta nevndarfund hjá Felagskommununi.” 
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Bygdaráðið í Sørvági hevur síðani viðgjørt málið, og er samt um í fyrstu atløgu at 

bíða til løgtingsvalið hevur verið í 2008. Tí tá fæst at vita, hvat nýggja samgongan 

setir út í kortið, hvat kommunubygnaðinum viðvíkur. 

 

Hvat Miðvágs- og Sandavágs kommuna endaliga taka støðu til í hesum 

spurningi, vita vit ikki. Livst so spyrst! 

 
Hjálpi okkum at halda bygdir okkara reinar 

Sum árvakni borgarin helst hevur sæð, hevur Sørvágs kommuna framt 

broytingar við móttøkuskipanini av burturkasti í Grótbrotinum úti á Stongum. 

 

Nýggja plássið er rúmligt og nossligt við góðum møguleikum til menning av 

skipanini. 

 

Ætlanin er at útvega íløt, soleiðis at alt, sum verður latið inn á plássið fæst til 

høldar og ikki liggur fyri vág og vind og skemmir økið. 

 

Men samstundis sum kommunan skapar betri karmar fyri móttøkuni, verða 

eisini krøv sett borgaranum. Hesi verða nærri lýst í eini reglugerð, sum væntandi 

verður send øllum í næstum.  
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Inntøkur Rakstur Íløgur

 

Grannskoðaði roknskapurin fyri 2006 varð góðkendur á fundi hin 31. mai 2007. 

Nettoskattainntøkurnar í 2006 vóru samanlagt kr. 24.943.968 
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Rakstrarútreiðslurnar kr. 20.640.286 og gjørdar vóru íløgur fyri samanlagt kr. 

27.301.238 tvs. at samlaðu nettoútreiðslurnar vóru kr.  47.941.524  

Størsta einstaka rakstrarútreiðsla er framvegis barnaansingin og frítíðarskúlin, 

íalt uml. 4,6 mió. kr. 

 

Árið 2007 er serliga merkt av íløgum í byggibúning av sethúsaøkjum, 

byggibúning av vinnuøkinum við flogvøllin, vetrarfriðing umframt aðra 

vegagerð. 

 

Fíggjarætlan 2008 

Fíggjarætlanin fyri árið 2008 varð endaliga samtykt á bygdarráðsfundi hin 28. 

november 2007. 

 

Samsvarandi ætlanini eru inntøkurnar frá persóns- og partafelagsskatti mettar til 

samanlagt kr. 27,1 mió. og er hetta umleið 2 mió. meira enn tað, sum var mett 

fyri 2007.  

Skattaprosentið verður óbroytt 20,50% og barnafrádrátturin verður somuleiðis 

óbroyttur kr. 4.000 kr.  

Persónsskatturin higartil í ár verður væntandi uml. 2,5 mió meira enn væntað.  
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Brutto- & nettoskuld

Lán & kredittir

Nettoskuld:

 
Samsvarandi fíggjarætlanini fyri 2008 er ætlanin at gera íløgur fyri uml. 13,6 mió. 

kr. og eru m.a. hesar íløgur:  
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Nýggj útstykking sethús:                 kr. 2.500.000 

Byggibúning ídnaðarøki:                 kr. 1.400.000 

Vatnveiting:                                       kr. 1.100.000 

Vegagerð o.a.:                                    kr. 1.200.000 

Skúlin/mentunarøkið                       kr. 4.600.000 

 

 

 

 
 

At enda 

Í fíggjarætlanini fyri 2008 síggja vit, at bygdaráðið hevur valt at tálma íløgunum í 

mun til undanfarin ár. Inntøkan hjá kommununi í 2008 fer væntandi nærum at 

nøkta fíggjartørvin hjá kommununi komandi ár.  

Trýstið á arbeiðsmarknaðin er framvegis óvanliga stórt og hevur tað negativa 

ávirkan á kostnaðarstøðið í landinum. 

 

Eisini eru oljuprísirnir nú so høgir, at ítøkilig stig eiga at verða tikin til tess at 

spara orku. Her verður hugsað bæði  um alment og privat. 

Ein tálmandi orkupolitikkur hevur eisini góða ávirkan á umhvørvið, sum vit øll 

hava skyldu at verja. 

 

Komandi ár verður tað seinasta hjá núsitandi bygdaráði, tí komandi heyst verður 

kommunuval.  Vit fáa tá aftur møguleikan at velja, hvør skal stýra tey næstu fýra 

árini.  

 

Aftur í ár eru tað fleiri, sum á ymiskan hátt eru rakt av sorg og vanlukku. 

Tykkum minnast vit við djúpari samkenslu, við bøn um, at Harrin má styrkja 

tykkum. 
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Seinastu dagarnar hava flestu okkara hildið jól saman við okkara kæru. 

 

Tó eru tað nøkur, sum ikki hava møguleika til tess. Summi eru til arbeiðis á 

sjógvi og landi, onnur á sjúkrahúsum og møguliga er tað onkur, sum ikki hevði 

nakran at halda jól saman við.  

 

Øllum tykkum vilja vit bera eina hjartans heilsan.   

  

Tað brátt farna árið hevur avdúkað síni loyndarmál fyri okkum. Vit vita, hvat tað 

hevði í skjáttuni til okkara. Tað nýggja árið, sum vit stevna fram ímóti, kenna vit 

ikki. Ynski okkara er áhaldandi at arbeiða við at gera okkara kommunu til eitt  

gott stað at búleikast í, har vit øll, hóast okkara fjølbroytni, kunnu kenna okkum 

at hoyra til.  

 

Takk fyri hetta árið við 

og alt á sjógv og landi. 

Tú yvir vaksin lýs tín frið 

Og hvønn ein pilt á sandi 

 

At enda vil eg vegna bygdarráðið ynskja tykkum øllum eitt av Harranum 

vælsignað nýggjár, við tøkk fyri tað brátt farna. 

 

Gott nýggjár øll somul.   

 

Sørvágur,  28 desember 2007 

 

Vinarliga  

 

Sørvágs Kommuna 

 
Jákup Suni Lauritsen 
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Bygdaráðsfundir í 2008 

Sørvágs Kommuna hevur ásett føstu almennu fundirnar fyri 2008. 

Fundirnir verða kl. 18:00 í fundarhølinum á kommunuskrivstovuni hesar dagar: 

Mikukvøldið      30. januar 

Mikukvøldið      28. februar   

Hóskvøldið        26. mars 

Hóskvøldið        30. apríl 

Mikukvøldið      28. mai 

Mikukvøldið      25. juni 

Mikukvøldið      03. september 

Mikukvøldið      24. september 

Mikukvøldið      22. oktober 

Mikukvøldið      12. november  

Mikukvøldið      26. november  

Mikukvøldið      10. desember  

 

Mál, sum skulu verða viðgjørd á bygdaráðsfundi, skulu verða kommununi í 

hendi 14 dagar áðrenn fundin. 

Eykafundir ella broytingar til omanfyrinevndu, verða lýstir í svørtutalvu við 

kommunuskrivstovuna. 

------ o ------ 

Um tú ætlar at brenna bál nýggjársaftan, er neyðugt at søkja um loyvi frá 

Sørvágs kommunu. Tlf 23 32 00  innan 31. desember klokkan 12.00. 

 

Treytirnar fyri at fáa loyvi eru hesar: 

- at bert reinur og turrur viður verður nýttur. 

- at veðrið er til vildar. 

- at økið verður ruddað skjótast gjørligt dagin eftir. 

- at navnsnevndur ábyrgarpersónur verður uppskrivaður hjá kommununi. 

 

Hesar treytir skulu tryggja, at bálbrenningin verður gjørd við skynsemi, umframt 

at minst møgulig umhvørvisárin standast av brenningini. 

 

Sørvágs Kommuna 

Varðagøta 8 

FO-380 Sørvágur 


