
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

VÁGA KOMMUNA 
 

KUNNINGARSKRIV 2015 
 



Vit vilja hervið í stuttum at greiða borgarum okkara frá gongdini í 
kommununi farna árið, triðja árið hjá núsitandi býráð. 
 
Høvuðsmálini hjá hesum býráðnum vóru: 
• At betra um skúlaviðurskiftini.  
• At yvirtaka eldraøkið og fáa tað at virka betur, enn tað hevur gjørt 

undir Landinum. 
• At fáa til vega nøktandi tal av grundstykkjum í kommununi, tí 

eftirspurningurin er vaksandi. 
 
Skúlaviðurskiftini eru munandi betrað, hóast enn er nakað eftir á mál. 
Eldraøkið er yvirtikið og hevur verið størsta avbjóðingin í hesum ári-
num. Arbeiðið við at betra um tænasturnar gongur væl, hóast avbjóð-
ingar eru, nú Heimið á Sýnini verður umvælt. 
Kommunan eigur alt ov fá grundstykkir. Í 2016 er ætlanin at gera 
eina útstykking við Stóraklett í Sandavági og eina norðuri í Heiðum í 
Miðvági, eins og ætlanin er at halda fram við arbeiðinum í Vatnsoyrum. 
Eisini verður ein framtíðartryggjaður bygdaplanur gjørdur, endurskoð-
aður og víðkaður, so grundstykki kunnu fáast til keyps. Langtíðar 
verkætlanir so sum bøgarðar, trivnaðarøkir og friðingar við meira skulu 
leggjast í bygdaplanin. Ein felags byggisamtykt verður gjørd fyri alla 
kommununa. Borgarafundur verður í næstum, har kunnað verður um 
byggisamtyktina og bygdaplanin. 
 
Býráðið vil virka fyri trivnaði og framburði. Vit vilja hava eina kommu-
nu, har øll kenna seg væl. Virðini eru tey grundsjónarmið, sum Vága 
kommuna byggir á, og sum skapa tann hugburð, sum er grundar-
steinurin undir øllum tí, vit gera. Virðini eru hjartað í Vága kommunu. 
Lívsgleði, Samskifti, Framskygni.  
Virðisgrundarlagið sæst á heimasíðu okkara: http://www.vaga.fo. 
 
Stutt frágreiðing um tær uppgávur, ið eru, ella vera loystar: 
Nýggi skúlin á Giljanesi var tikin í nýtslu í 2014. Næmingar, lærarar, 
foreldur og onnur eru væl nøgd við nýggja skúlan, sum er ein sera 
stórur bati í mun til tann gamla. Arbeitt verður áhaldandi við at betra 
um viðurskiftini. Í løtuni verður ein serstova gjørd fyri at vit kunnu veita 
eina betri næmingatillagaða undirvísing. Býráðið fer, saman við leiðslu 
skúlans, at arbeiða við ætlanum um víðari útbygging av skúlanum. 
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 Eldraøkið var lagt út til kommunurnar at umsita tann 1. januar 2015, 
og skulu tænastur veitast borgarunum sambært lóg. Vága kommuna 
og Sørvágs kommuna hava gjørt eina samstarvsavtalu um heima-
tænastu í Vágum og Mykinesi. Halldis Joensen er sett sum leiðari fyri 
Heimatænastuna í Vágum. Við yvirtøkuni av eldraøkinum er fíggjar-
ætlanin hjá kommununi økt við knøppum 50% og er nú væl omanfyri 
70 milliónir. Umleið 70 fólk starvast í løtuni í Heimatænastuni. Vit hava 
yvirtikið ein stóran starvsfólkahóp, sum gerð eitt megnar arbeiði, sum 
vit í felag vilja menna til tær nýggju avbjóðingar, sum standa fyri 
framman. Vit ynskja tykkum øllum vælkomin. 
 

Vága Pensjónistafelag er samstarvs- og hoyringspartur hjá Heima-
tænastuni. Vit eru sera fegin um samstarvið og vilja siga takk fyri 
tykkara íkast. 
Í sambandi við yvirtøkuna av eldraøkinum hava Vága kommuna og 
Sørvágs kommuna gjørt avtalu við Landið og sjálvsognarstovnin á 
Sýnini, um yvirtøku av heiminum á Sýnini, sum varð yvirtikið sam-
stundis, sum eldraøkið. 
Heiminum tørvar stórar ábøtur. Hesa avbjóðing eru kommunurnar í 
ferð við at loysa. Ein bygginevnd, umboðandi báðar kommunurnar, er 
sett at standa fyri umvælingunum. Arbeiðini at umvæla heimið eru 
boðin út og tikið er av teimum lægstu tilboðunum, sum inn komu. Vit 
fegnast um, at nakrar fyritøkur úr oynni hava fingið arbeiðir. Sam-
stundis harmast vit nógv um, at nakrar fyritøkur vóru ov stuttar, og at 
onnur fingu arbeiðini. 
Kommunurnar hava fingið eitt rentufrítt lán frá Landinum uppá kr. 
15.750.000,-, umframt at veitt verður eitt rentu- og avdráttarfrítt lán 
uppá kr. 15.750.000,- til at umvæla heimið fyri. Hetta hevur ikki víst 
seg at vera nóg mikið. Kommunurnar hava tí játta aðrar kr. 5.000.000,- 
til umvælingina. 
 

Umvælingarnar av bygninginum á Sýnini verður gjørd í tveimum 
stigum. Ein partur av heiminum verður stongdur av um ferðina. Hesin 
parturin verður so liðugt umvældur. Síðan verður hesin parturin tikin í 
nýtslu aftur, meðan restin av bygninginum verður umvældur. 
Umvælingin skal vera liðug í 2016. 
Tá helvtin av heiminum er stongd, er neyðugt at finna onnur høli 
ístaðin. Arbeiðið hevur gingið sera væl. Tað skulu leiðsla og stýrið fyri 
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heimið hava stórt rós fyri. 
 
Tað var so heppið, at Sanna Johannesen vildi selja húsini, sum Ivan 
og hon í síni tíð høvdu latið byggja við síðuna av Heiminum á Sýnini. 
Húsini eru stór sum tvey og liggja væl fyri. Vága kommuna tók av 
tilboðnum um at keypa. Húsini verða nú leiga til Heimatænastuna í 
Vágum, sum nýtir tey til at hýsa 8 fólkum. Húsini hava fingið navnið 
Ivansa hús. 
 
Starvsfólkini í Ivansa húsum koma at uppbyggja eina mentan - grund-
tankin er, at starvsfólk, húsfólk og familjur teirra eru eitt húski, og virka 
fyri einum minniskveikjandi gerandisdegi, har húsfólkið kennir seg 
heima. Húsini verða tí tillagað hesi ætlan. Kjallarin verður eisini brúktur 
til sama endamál. Heimabúgvandi eru eisini vælkomin í kjallaran at 
uppliva ein góðan gerandisdag. 
 
Vágalon, sum er uppíbygningurin niðaneftir á Sýnini, verður ein deild 
fyri seg. Pláss verður fyri 4 fólkum á deildini. Deildin fer málrættað at 
arbeiða við rehabilitering, har búfólkið og avvarðandi eru sjálvsagdur 
partur av ætlanum fyri hvønn einstakan. Starvsfólkini koma at 
uppbyggja eitt tvørfakligt toymi við røktarstarvsfólkum, har eisini fysio-
terapeutur og ergoterapeutur eru knýttir at. 
Í Miðstovu og Uppistovu koma at búgva 9 húsfólk í hvørji lon. 
Starvsfólkini har skulu vera við til at menna eina vælvirkandi sjúkra-
røkt, skapa ein minniskveikjandi dag og tilvitað arbeiða við sansi-
skipanini, har møguleiki er fyri, at øll fáa ágóðan av nærveru og heitum 
hondum. Samstundis skal gerandisrehabilitering vera ein tilvitaður 
partur av røktini. 
Heimatænastan í Vágum hevur leigað 4 umlættingarpláss frá VEKS 
samstarvinum til ársenda í 2016. Hesi pláss verða flutt á Sýnina tá 
umvælingarnar eru lidnar. 
 
Dagtilboðið Virkni heldur til uppi í kjallaranum í barnagarðinum Mið-
garði. At hava barnagarð og tilboð til eldri undir somu lon er slóð-
brótandi í Føroyum. Starvsfólkini á økinum skulu fremja eina mentan, 
har børnini og tey eldru hava høvi til at skapa ein gerandisdag saman 
og økja um lívsgóðskuna á ein hátt, so tey fáa gleði av hvørjum 
øðrum. Styrkt verður eisini um tilboðið í Virkni, við at seta í verk og fáa 
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 námsfrøði á breddan. 
 

Hetta skal verða við til at lýsa týdningin av, at okkara eldru hava ein 
virknan dag, sum eisini skal verða fyribyrgjandi. 
 
Fyribyrgjandi venjingarnar er fluttur í fimleikahøllina og í auluna í 
skúlanum á Giljanesi. Har eru eisini hugnaløtur við fyrilestrum. Venj-
ingar eru mánadag og hósdag. Stórur áhugi er fyri hesum tiltakið. 
 
Fyrisitingin í Heimatænastuni er flutt á gomlu kommunuskrivstovuna í 
Miðvági. 
 
Heimið á Sýnini kemur, tá tað er liðugt, umframt at vera eitt heim, 
eisini í størri mun at virka sum ein eldradepil við fleiri tilboðum til eldri, 
sum ikki búgva á heiminum. 
 
Allir borgarar, sum eru vorðnir 75 ár, skulu fáa í boði fyribyrgjandi 
heimavitjan. Heimavitjanirnar verða lagdar til rættis eftir tørvinum í 
økinum. Kommunurnar skulu í minsta lagi bjóða eina fyribyrgjandi 
heimavitjan um árið. 
 
Allar upplýsingar vera nú goymdar í elektroniskum skipanum. Tað er tí 
neyðugt, at KT-trygdin er í lagi. Talan er um at gera váðagreiningar 
og tilbúgving á økinum. Heimatænastan er komin væl áleiðis við at 
gera ein KT-trygdarpolitikk, sum er slóðbrótandi innan eldraøkið í 
Føroyum. Politikkurin verður gjørdur í samstarvi við Jógvan Joensen, 
sum er serkønur á økinum. 
 
Kommunurnar ynskja at styrkja Heimatænastuna og geva okkara 
gomlu og óhjálpnu eina góða og fjølbroytta tænastu. Síðan yvirtøkuna 
hevur verið arbeitt við fleiri broytingum til at betra um tænastuna. 
Serliga verður dentur lagdur á rehabilitering, so fólk kunnu verða 
mest møguliga virkin. Endamálið er, at borgarin gerst sjálvbjargnari og 
tí kann megna gerandisdagin longst møguligt. Bæði heima og á 
Sýnini. 
 

Tilbúgving: Kommunala tilbúgvingin skal endurskoðast sambært 
galdandi lóg. Ein tilbúgvingarætlan skal gerast fyri kommununa við  
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fyriliti til váðan í økinum. Henda ætlan skal gerast fyri at fyribyrgja, 
avmarka og bøta um skaða á fólk, djór, umhvørvi, virði og ognir í 
sambandi við skaðahendingar ella vanlukkur, ella tá hóttandi vandi er 
fyri hesum. 
Tilbúgvingarætlan skal eisini gerast fyri allar kommunalar bygningar og 
skal kommunan tryggja, at egin virkir og stovnar hava egna tilbúgving. 
 
Tilbúgvingarleiðarin, Dagfinn Petersen, segði seg úr starvi seinasta 
summar. Dánjal Pauli Poulsen úr Vatnsoyrum er nú settur sum til-
búgvingarleiðari. Jonhard Selfoss úr Miðvági er 1. varaleiðari og 2. 
Varaleiðari er Poul Poulsen, úr Sandavági. Vit eru serstakliga takksom 
fyri tað arbeiðið, sum sløkkiliðsfólkini gera, og tað stóra sjálvbodna 
arbeiði, Vága Bjargingarfelag ger. 
 
Ferðavinnan: Nógv ferðafólk koma til oynna. Við okkara søgu, mentan 
og tilfeingi kunnu vit gerast betur at selja til ferðamannin. Ferðavinnan 
skal hava góðar karmar at virka undir. Tí hava kommunurnar í Vágum 
hækkað stuðulin til Felagið Vágar fyri at tryggja tann partin, sum hevur 
við samstarv og kunning at gera. 
 
Grundstykkir: Býráðið leggur stóran dent á at nøkta tørvin á grund-
stykkjum. Í løtuni eru 8 byggibúgvin grundstykkir í Sandavági á sølu-
lista. 
Arbeiðið at gera eina lítla útstykking uppá 6 grundstykkir við Ras-
mussargøtu í Miðvági var liðugt í vár. Øll stykkini eru seld. 
Ætlanin er at gera eina útstykking við Stóraklett í Sandavági í næstum. 
Arbeiði við at gera avtalur við eigararnar av lendinum um at selja 
kommununi øki til grundstykkir er við at koma undir land. 
 
Kommunan var byrja at gera eina nýggja útstykking eystanfyri Gjónna 
Heimaru í Vatnsoyrum. Arbeiðið bleiv fyribils støðgað, tí leivdir av 
barakkgrundum frá krígnum eru í økinum. Tá Fornminnissavnið hevur 
skrásett hesar, vónandi tíðliga í januar, væntar kommunan at sleppa 
ígongd aftur. 
 
Byrjað er at gera klárt til eina útstykking norðuri í Heiðum í Miðvági. 
Vónandi byrjar hetta arbeiðið í vár. 
Býráðið hevur samskifti við Bústaðir um bygging av íbúðum í kommu- 
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 nuni. Býráðið metir, at stórur tørvur er á íbúðum til: 
1 Ung fólk, sum enn ikki eru klár at byggja sær eini sethús. 
2 Eldri fólk, sum meta at teirra sethús eru vorðin ov stór til teirra 

tørv og ynskja sær eini smærri hús, ið eru lættari at halda. 
3 Fólk við serligum tørvi, sum av einihvørji orsøk ikki kunna 

búgva heima. 
 
Endalig loysn á kloakkviðurskiftunum. Landsstýrið hevur ásett, at í 
seinasta lagi í 2015 skulu allar kloakkir leggjast út á streymasjógv. 
Kommunan hevur latið inn spillivatnsætlan til Umhvørvisstovuna. 
Sambært langtíðarfíggjarætlanini klárar kommunan ikki at hava øll 
kloakkviðurskifti í lagi, fyrr enn einaferð aftaná 2020. Kommunan 
hevur í 2014 og 2015 lagt kloakk frá Kumlasteinunum og út um Ytru 
Bryggju. Avtala er gjørd um at halda fram við hesum arbeiði í 2016 og 
leggja kloakkina út um brimgarðin. 
Eisini hevur kommunan gjørt nógvar ábøtur á verandi kloakkir, m.a. 
við at loysa avbjóðingina, at ov nógv reint vatn kemur í kloakkirnar 
sum viðførir, at rørini ikki svølgja, tá áarføri er. 
 
Reinsiverkini til vatnveitingina í kommununi skulu løggildast sambært 
lóg. 
 
Arbeitt verður alsamt við ferðslutrygdarætlanini fyri høvuðsvegin 
gjøgnum Miðvág og Sandavág. Í 2016 hevur Landsverk ætlanir um at 
bøta um trygdina á vegamótinum Giljavegur – Hammershaimbsvegur. 
Býráðið heitir á fólk, um at vera varin í ferðsluni. Tíverri hava 
ferðsluvanlukkur kosta alt ov nógv mannalív og stórar mannskaðar 
gjøgnum árini. Eisini vit í okkara kommunu hava verið hart rakt. 
Býráðið hevur sett pening av til at gera eina ferðslutrygdarætlan fyri 
alla kommununa. Ætlanin verður gjørd í samstarvi við Ráðið fyri 
Ferðslutrygd. Tá henda ætlan er gjørd, skulu øll ferðslutrygdarátøk 
gerast sambært hesi ætlan. 
Høvuðsvegurin gjøgnum Miðvág er nógv slitin. Tað er mett at kosta 
kr. 3.000.000,- at gera vegin í nýtiligan stand. Arbeitt verður í løtuni við 
at lækka dekslini til kloakkbrunnarnar og asfaltera aftur í sárini. 
Vegurin skal asfalterast komandi summar. 
Kommunan hevur asfalterað nógvar vegir í 2015. Nevnast kunna økið 
við Loftagrund, gongubreytir í Sørpum, gongubreytir í Mið- og Ovastu-  
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hjøllum og vegur í Ovastuhjøllum, Húsanesvegurin, vegurin omanfyri 
Heilsudepilin og ymiskir aðrir snøklar. 
Tvørgarður. Arbeiðið at gera 1. byggistig av endaligu loysnini (Tvør-
garðsgøtu-Ápramsveg) og binda Tvørgarðsgøtu í Gummaldagøtu er 
gjørt. Ætlanin er komandi árini at halda fram við arbeiðinum. 
 
Kirkjugarðurin í Sandavági er um at verða fullur. Westtech hava gjørt 
verkætlan til víðkan av verandi kirkjugarði. Borgararnir vera kunnaðir 
um ætlanina í vár. 
Kirkjugarðurin í Miðvági fer eisini at fyllast, so neyðugt er við fleiri 
gravum innan stutta tíð. Har er ætlanin at fáa fleiri gravir við at hækka 
lendið í sunnara enda á nýggja kirkjugarðinum. 
Arbeitt verður við at væla um Ungdómshúsið Loftið. Nýtt tak er lagt á í 
2015. 
Nýtt tak er lagt á millumbygningin á Skúlanum á Giljanesi. 
Arbeitt verður við at endurnýggja Gummaldagøtu og Miðbrekku. 
Arbeitt hevur verið við at gera Gummaldagøtu klára til at asfaltera. 
Snotiligir grótgarðar eru laðaðir fram við gøtuni og broytingar eru 
gjørdar á bygningin Várgleði, so vegurin er nakað breiðkaður har. Tá 
Gummaldagøta er liðug, verður væntandi farið í gongd við Miðbrekku. 
Kommunan hevur hampað um økið við minnisvarðan yvir Mikkjal á 
Ryggi. Avbjóðingin er nú, at sera hált er á flísunum við minnisvarðan, 
tá kavi er. Arbeitt verður við at finna loysn á málinum. 
Gøta er gjørd millum Giljaveg og Miðhjallar. Gøtan fram við Stórá er 
fyribils avbrotin vegna húsabygging. Ætlanin er at gera gøtuna longur 
norð so skjótt, sum stundir eru. 
Arbeitt verður við at gera spælipláss norðuri í Sørpum í Sandavági. 
Kommunan hevur latið økið drena í 2015. Meiningin er, at kommunan 
skal rinda fyri tilfar, meðan íbúgvararnir gera arbeiðið sjálvboðið. 
Arbeitt verður framhaldandi við at fríðka í øllum bygdunum í kommunu-
ni. Býráðið roynir í mest møguligan mun at gera arbeiði liðug. Okkara 
mál er, at nýggjar verkætlanir skulu gerast heilt lidnar. 
 
Skattaprosentið: Sum greitt er frá, liggja sera stórar avbjóðingar fyri 
framman. Borgarar okkara hava tó verið so raskir at rinda skatt, at 
býráðið heldur tað vera ráðiligt at lækka skattaprosentið fyrr enn 
frammanundan ætlað, so tað í 2016 verður lækkað niður í 22,75%. 
Allur bati bøtir og hetta er eitt stig á leiðini. 
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 Barnafrádrátturin í 2016 verður kr. 5.000,- fyri hvørt barnið. Vit 
ynskja tær bestu umstøðurnar fyri barnafamiljurnar. 
Systkinafrádrátturin í barnaansingini verður hækkaður soleiðis, at 
fult gjald bert verður goldið fyri yngsta barnið, 75% fyri næsta barnið 
og 50% fyri triðja barnið, meðan einki verður goldið fyri hini systkinini. 
Systkinafrádráttur er eisini galdandi fyri frítíðaransingina. 
Í løtuni eru 161 børn í barnaansingini hjá Vága kommunu. 75 í Sólju-
garði og 86 í Miðgarði. Harafturat eru 47 børn úr 1. og 2. flokki í 
frítíðaransing í Smílikulluni. 
 
Í skúlanum á Giljanesi ganga 305 børn. 
 
Býráðið vil arbeiða fyri at tryggja eina dygdargóða tænastu, har 
umsorgan er í hásæti. Tí er sera umráðandi, at tætt samstarv er 
millum býráðið, dagstovnaleiðslur og foreldraráðini. Foreldraráðini 
eru hoyringspartur, tá talan er um yvirskipað mál og mál, sum hava 
týdning fyri samstarv millum heim og dagstovn.  
Arbeitt hevur verið við at gera ein felags leist fyri allar stovnarnar. Í tí 
sambandi er eisini felags reglugerð fyri foreldraráðini gjørd. 
 
Foreldraráðið í Sóljugarði hevur skipað fyri eini nøgdsemiskanning 
millum foreldur. 
Slíkar kanningar eru eitt týdningarmikið amboð, har miðað verður ímóti 
at styrkja og økja um námsfrøðiliga støðið og framhaldandi betra um 
tilboðið, so øll børn í kommununi fáa somu góðu tænastu. 
Ætlanin er at gera slíkar kanningar á øllum stovnum í kommununi við 
jøvnum millumbilum. 

Námsfrøðiliga ráðgevingin tekur støði í viðurkennandi hugsunarhátti 
og inklusión, har dentur verður lagdur á at skapa rúm og karmar fyri øll 
børn. 
Ráðgevingin skal samstarva við stovnarnar í Vága kommunu og møta 
foreldrum, soleiðis at hesi kunnu lyfta uppgávuna í felag. Foreldur at 
børnum við serligum avbjóðingum eru ofta noydd at stríða eitt einsa-
malt stríð. Vága kommuna vil, at foreldur og starvsfólk skulu venda 
sær til námsfrøðiligu ráðgevingina og á hendan hátt skapa eina 
dygdargóða tænastu, har endamálið er, at barnið fær møguleika at 
mennast í einum góðum og mennandi felagsskapi. 
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Námsfrøðiliga ráðgevingin samstarvar við aðrar viðkomandi fakbólkar 
og hevur júst gjørt samstarvsavtalu við Sernám. 

Barnaverndartænastan er ein tænasta, sum vit veita saman við Sør-
vágs kommunu. 
Barnaverndartænastan virkar væl og hevur hjálpt nógvum familjum. 
Hetta eru nógv, bæði foreldur og børn, takksom fyri. Í løtuni eru 3 
starvsfólk í umsitingini og 3 fólk eru í barnaverndarnevndini. 
Barnaverndartænastan skal virka fyribyrgjandi. Tað er av alstórum 
týdningi, at barnaverndartænastan verður partur av málum, har tørvur 
er á tí, so tíðliga sum gjørligt. Hetta fyri at tryggja, at barnið fær 
hóskandi tilboð skjótast gjørligt, so tað ikki fær sálarligt mein, sum tað 
skal dragast við seinni í lívinum. 
Allir borgarar hava fráboðanarskyldu, um tey fáa kunnleika um viður-
skifti, sum kunnu skaða heilsu og menning hjá børnum. Her kann talan 
vera um vanrøkt, tað veri seg likamliga, kensluliga ella sálarliga 
vanrøkt. Eisini tá talan er um harðskap, er fráboðanarskyldan gald-
andi. Her kann talan vera um sálarligan, likamligan ella kynsligan 
harðskap. Fakfólk, sum í starvi sínum fáa kunnleika um hesi viðurskifti, 
hava skerpaða fráboðanarskyldu. 
 
Arbeitt hevur verið við at fáa SSP enn meira virki. SSP, er ein stytting 
fyri høvuðspartarnar í SSP-samstarvinum, skúla, sosialar myndug-
leikar og løgreglu (politi). 

Barnaverndartænastan hevur ábyrgdina av SSP samstarvinum í 
Vágum. Luttakarar í arbeiðinum í Vágum eru Barnaverndartænastan, 
Skúlin á Giljanesi, Sørvágs skúli, løgregla, Gigni, ungdómshúsið Loftið 
og Námsfrøðiliga ráðgevingin. 

SSP er ein tvørfaklig samstarvsskipan millum fakbólkar, ið fáast við 
børn og ung. Endamálið er at savna, samskipa og fremja felags fyri-
skipanir, sum skulu fyribyrgja kriminaliteti og skaðandi atburði millum 
børn og ung. Bólkarnir hittast uml. átta ferðir um árið. SSP-arbeiðið er 
skift sundur í átta SSP-økisbólkar kring landið. Endamálið við økis-
bólkunum er at menna og røkja faklig netverk, sum hava eina 
mennandi og fyribyrgjandi ávirkan á gerandisdagin hjá børnum og 
ungum. Arbeitt verður út frá virkisskránni í “Mál og mið”. 
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 Bólkurin arbeiðir í høvuðsheitum við staðbundnum viðurskiftum. Enda-
málið við bólkunum er at samskipa og fremja tað fyribyrgjandi arbeiðið 
og seta ítøkilig tiltøk í verk við atliti til stevnumið og virkisætlan. 
Tann 26. februar skipar SSP fyri tiltaki fyri næmingum í 7. flokki undir 
heitinum “Ung og lívið – náttin er ung”. Meira fæst at vita um SSP á 
hesum leinki: http://www.bvs.fo/Default.aspx?ID=383 

Ungdómshúsið Loftið byrjaði sítt virksemi í januar 2007. Tann 1. 
septembur 2014 var Jákup Olaf Johannesarson settur sum leiðari.  

Húsið er opið 3 ferðir um vikuna. Umleið 20 børn í miðal, møta upp 
hvørt kvøld. Ungdómshúsið er umvælt hetta seinasta hálvárið. Takið 
er skift, nýtt loft er gjørt, og eitt sindur av El-inleggingini er gjørd av 
nýggjum. Hetta hevur tó ikki ávirkað virksemið í húsinum nakað serligt. 

Ungdómshúsið hevur opið týsdag, hósdag og fríggjadag. Hvønn 
fríggjadag er okkurt tiltak. Í vetur hava tiltøkini verið fjølbroytt. Her 
hava m.a. verið pizzakvøld, FIFA-kappingar, spurnar kappingar, jóla-
borðhald við Jens Marna Hansen og m.a. 

Skipað tiltøk hava, sum sagt, verið fríggjakvøld, meðan fólk hava tikið 
sær av løttum týskvøld og hóskvøld. 

Arbeitt hevur verið við at fingið eitt tilboð til 3.-6. flokk, men enn er 
einki ítøkiligt hent á hesum øki. Hetta er nakað, sum arbeitt verður við. 
Vónandi kann Loftið eisini verða karmur fyri henda aldursbólk, um ikki 
alt ov leingi. 

Í skúlafrítíðunum hevur kommunan havt tilboð til lesandi um at nýta 
hølir hjá kommununi, har tey kundu lesa, skriva uppgávur og annars 
fyrireika seg til próvtøkur. Hetta tiltak hevur eydnast væl. Fleiri hava 
tikið av tilboðnum. Ætlanin er tí framyvir at veita hetta tilboð í ferium og 
annars, tá tørvur er á hesum. Vit vilja hervið heita á tey ungu ella 
lesandi, um at kunnað kommununa, um tey hava tørv á, at kommunan 
veitir teimum ein beina á einhvønn hátt. Tað kann t.d. vera høli til 
fjarlestur ella líknandi. 
Nøkur lesandi arbeiða við at gera høvuðsuppgávu í útbúgving teirra, 
har arbeiðspláss ella onnur viðurskifti í kommununi verða viðgjørt. 
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Hetta gleðir okkum almikið og kann vera við til at betra um viðurskifti í 
kommununi. 
Tónleikarafelagið er virkið á Loftagrund. Har verður vant regluliga. 
Skipað hevur eisini verið fyri konsertum. 
 
Vága Listastova heldur til í Várgleði. Her er møguleiki hjá listafólki at 
samlast at mála. Har hevur verið sera nógv virksemi, síðan tilboðið 
byrjaði. Hetta tiltak hevur varpað ljós á, at vit í kommununi eiga fleiri 
dugnalig listafólk, sum nógv ikki vistu um frammanundan. Fleiri teirra 
hava nú havt væleydnaðar framsýningar. 
Kvøldskúlin nýtir eisini bygningin til virksemi sítt nakrar ferðir um 
vikuna. Hølini eru sera væl egnaði og hava fleiri skeið verið fyri lista-
fólk. Eisini fólk aðrastaðni frá hava verið á skeið her vesturi og eru sera 
væl nøgd við umstøðurnar. 
Gamli Skúli í Sandavági verður brúktur til vevskúla undir kvøldskúla-
skipanini, tilboðið verður nógv brúkt og er væl vitjað. 
 
Heilsudepilin í Miðvági er nú góðkendur av Heilsumálaráðnum. Í 
hesum sambandi eru hølisviðurskiftini hjá kommunulæknunum, sum 
nú eisini fevnir um sjúkrarøktarfrøðing, gjørdar betri. Tænastan, sjúkra-
røktarfrøðingurin veitir, er undirvísing um sjúkuviðgerð, fyribyrging og 
heilsufremjan. Serliga er talan um diabetes 2 sjúklingar. 
 
Vaksið er um hølini hjá móttøkuni og sjúkrarøktarfrøðingurin hevur 
fingið egin viðtaluhølir. Fyri at kunna gera hesar broytingar, er bíði-
rúmið minkað nakað. 
Í Heilsudeplinum í Vágum ber nú til at fáa tænastur frá: Kommunu-
lækna, sjúkrarøktarfrøðingi, kostráðgeva, fysioterapeuti, heilsufrøðingi, 
jarðarmóðir og Heimasjúkrarøktarfrøðingum. Arbeitt verður framhald-
andi við at fáa økispsykiatri á Heilsudeplinum. 
Vit kunnu gleðast um, at fólk úr Vágum kunnu fáa hesar tænastur á 
einum stað í oynni. At børn nú eisini fáa tilboð hjá kostráðgeva og 
viðgerð hjá fysioterapeuti í Vágum, fegnast vit eisini um. 
Vit eru errin av, at fleiri av ítróttarfólkum okkara hava fingið sera góð 
úrslit í árinum, sum fór, og vilja vit ynskja tykkum øllum hjartaliga til 
lukku við úrslitunum. Tó høvuðsendamálið við ítróttini er tann sosiala 
samveran. Tað hevur alstóran týdning fyri hvønn einstakan at vera 
virkin. 
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 Vit eru so heppin at hava nógv fólk í kommunu okkara, sum gera 
sjálvboðin arbeiðir. Hesi fólk gera sjáldan nakran háva av sær, men 
arbeiði teirra er av alstórum týdningi fyri samfelag okkara. Vit kunna 
nevna fólk, sum arbeiða innan andaligar felagsskapir, ítróttarfeløg, 
hjálparfelagsskapir og aðrar felagsskapir. Eisini eru tað onnur, sum 
taka upp órudd, hampa um, planta trø og seta í stand ymiskt gamalt. 
Og so eru tað onnur, sum vitja fólk, gomul sum yngri, sum sita 
einsamøll av einihvørji orsøk, ella gera aðrar góðgerðir, sum fjøldin 
einki kennir til. Býráðið ynskir at takka tykkum øllum so hjartaliga fyri 
góðgerðir tykkara, tí uttan tykkum var samfelag okkara fátækt. 
 
Umhvørvisplássið er blivið dýrari at reka, hóast tað eru góðir 
møguleikar at skilja burturkastið. Nú tíðirnar eru góðar, kemur meira á 
umhvørvisplássið, men burturkastið verður alt ov illa skilt. Vit vilja her 
nýta høvið til at heita á borgarar okkara um at skilja burturkastið væl 
og virðiliga, áðrenn farið verður frá húsum. 
 
Allir borgarar í kommununi kunna frítt lata burturkast frá húsar-
haldinum á umhvørvisplássið. Ikki er loyvt at koma við størri nøgdum, 
enn einum rúmmetri um ferðina, uttan frammanundan at hava avtalað 
hetta við tann, sum passar umhvørvisplássið, tí annars er skjótt, at 
nøkur fá fólk fylla bingjurnar, meðan onnur ikki sleppa av við sítt avfall. 
Um talan er um størri nøgdir, skulu fólk ringja beinleiðis til IRF. 
 
Upplatingartíðirnar á Umhvørvisplássinum (Bingjuplássinum) eru 
hesar: 
 
 Týsdag til fríggjadag frá kl. 1600 til kl. 1800 
 Leygardag  frá kl. 1400 til kl. 1600 
 
Upplatingartíðirnar síggjast eisini á heimasíðuni og í IRF kalendara-
num. 
 
Blái Krossur hevur sett eina bingju á umhvørvisplássið til 
endurnýtslu. Vit vilja hervið heita á borgarar okkara, um at seta tað, 
sum kann endurnýtast, í hesa bingjuna. Ráðgeving fæst frá tí, sum 
umsitur bingjuplássið. 
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So hava vit eina áheitan á fólk, sum nýta brenniovnar, ella kynda 
upp. Takið atlit til grannar tykkara! 
Flestu fólk eru so friðarlig, at tey ikki vilja gera vart við seg, um grannin 
ger okkurt, sum er til ampa fyri tey. Men vit vita øll, hvussu keðiligt tað 
kann vera t.d., um ein hevur latið vindeyguni upp fyri at lufta út, at 
rúmið so verður fult av royki, tí onkur kyndir upp í grannalagnum. 
Summi eru noydd at taka klæðini av snórinum og vaska tey umaftur, tí 
tey lukta av royki, meðan onnur ikki kunna hava ein barnavogn stand-
andi uttanfyri fyri royki. 
 
Hálka er ein avbjóðing um vetrarnar. Í hálku hevur kommunan nú í 
nøkur ár stroytt salt á teir vegir, har mest ferðsla er. Eisini er kavi grivin 
eftir førimuni. 
Kommunan hevur sett nakrar saltkassar við ymsar brekkur í bygd-
unum. Kassarnir eru myrkagrønir og ein spaki liggur í hvørjum. Ætlanin 
er, at tá hálka er og kommunan ikki hevur nátt at salta, skulu fólk, sum 
brúka brekkurnar, sjálvi stroya salt á. 
 
Býráðið hevur havt 13 fundir í 2015 og hevur viðgjørt 114 mál. 
Fíggjarnevndin hevur havt 14 fundir og viðgjørt 125 mál. Tekniska 
nevnd hevur havt 16 fundir og viðgjørt 179 mál. Mentunar- og 
Trivnaðarnevndin hevur havt 17 fundir og viðgjørt 115 mál. 
 

Avgreiðslutíðirnar á kommunuskrivstovuni eru: 
mánadag til fríggjadag frá kl. 1000 til 1200 og 1300 til 1500 

 
Á heimasíðu okkara vaga.fo ber til at síggja kunning og tíðindi frá 
kommununi. Sum nakað nýtt kunna vit nevna, at undir “slóðir” “kort av 
kommununi” ber nú til at síggja yvirlit yvir kirkjugarðarnar og gravirnar. 
Tó er einki yvirlit yvir gamla kirkjugarðin í Miðvági. 
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 Hetta var í høvuðsheitum gongdin í 2015. Tey, sum ynskja at vita 
meira, eru hjartaliga vælkomin á kommunuskrivstovuna at fáa fleiri 
upplýsingar. 
 
 

Vit takka borgarum okkara fyri tann stuðul og positiva anda, sum tit hava 
víst kommunustýrinum. 
 
Gott nýggjár og Guds signing  ynskja vit tykkum øllum. 
 
 
Sandavági, tann 31. desembur 2015 

 

 

 

Vága kommuna 
 
 

 

 Rósa Samuelsen, borgarstjóri 
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TAÐ BER TIL AT GERA AVTALU UM FUND VIÐ BORGAR-

STJÓRAN VIÐ AT VENDA SÆR TIL SKRIVSTOVUNA Á 
TLF. 34 44 00 Í AVGREIÐSLUTÍÐINI. 
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