VÁGA KOMMUNA
KUNNINGARSKRIV 2014

Vit vilja hervið í stuttum at greiða borgarum okkara frá gongdini í kommununi farna árið, annað árið hjá núsitandi býráð.
Í §4 stk. 1 í Løgtingslóg nr. 87 frá 17. mai 2000 um kommunustýri við
seinni broytingum stendur m.a.: "Kommunustýri verður nevnt bygda(r)ráð, tó kunna kommunustýri í kommunum við 1.500 íbúgvum ella fleiri
nevna seg býráð". Tann 24. septembur 2014 samtykti bygdaráðið í
Vága kommunu at broyta heitið frá bygdaráð til býráð.
Orsøkin til, at henda avgerð var tikin júst tá var, at áheitan var komin á
borgarstjóran um brúðarvígslu. Í §16 stk.1 í hjúnabandslógini stendur,
at býráðsformaðurin, (og ikki bygdaráðsformaðurin), hevur heimild til at
víga fólk. Tí var avgjørt at fáa hesi viðurskifti formliga uppá pláss
beinanvegin.
Fyrsta brúðarvígsla hjá býráðsformanninum í Vága býráð var á býráðsskrivstovuni tann 27. september 2014.
Høvuðsmálini hjá hesum býráðnum vóru at betra um skúlaviðurskiftini,
at yvirtaka eldraøkið, og 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 skal nú leggjast í eina fasta legu. Býráðið fer í
2015 at leggja doyðin á at økja um talið á tøkum grundstykkjum í
kommununi. Í hesum sambandi verður býarplanurin endurskoðaður og
víðkaður, so fleiri grundstykki fáast. Ein felags byggisamtykt verður
gjørd fyri alla kommununa.
Býráðið hevur í 2014 samtykt eitt virðisgrundarlag fyri kommununa.
Eisini er ein KT-trygdarpolitikkur og starvsfólkapolitikkur samtyktir.
Ætlanin er at raðfesta tekniska økið hægri. Tí er tekniskur leiðari settur.
Talan er um Lovisu Petersen Glerfoss.
Býráðið vil virka fyri trivnaði og framburði. Vit vilja hava eina kommunu,
har øll kenna seg væl.
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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 framtíð at
taka støðu til, hvussu hetta málið verður loyst.
Nú nýggi skúlin er tikin í nýtslu, eru góðir møguleikar eisini at brúka
hann til mentanarhús.
 Eldraøkið er nú lagt út til kommunurnar at umsita. Vága kommuna
og Sørvágs kommuna hava gjørt eina samstarvsavtalu um heimatænastu í Vágum og Mykinesi. Sonja Klein er sett sum leiðari fyri
Heimatænastuna. Við yvirtøkuni av eldraøkinum, er fíggjarætlanin
hjá kommununi økt við knøppum 25%, og nærkast nú 70 milliónum.
Umleið 70 fólk starvast í løtuni í Heimatænastuni.
Kommunurnar ynskja at styrkja Heimatænastuna og geva okkara
gomlu og óhjálpnu eina góða og fjølbroytta tænastu. Heimið á Sýnini
kemur framyvir, umframt at vera eitt heim, eisini í størri mun at virka
sum ein eldradepil við fleiri tilboðum til eldri, sum ikki búgva á
heiminum. Nærri kunning kemur frá Heimatænastuni í nærmastu
framtíð.
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.
Heiminum tørvar stórar ábøtur. Hesa avbjóðing eru kommunurnar í
ferð við at loysa. Í løtuni verður prosjekt av høvuðsumvæling gjørt
klárt til útbjóðingar. Kommunurnar hava fingið eitt rentufrítt lán frá
Landinum uppá kr. 15.750.000,-, og eitt rentu- og avdráttarfrítt lán
uppá kr. 15.750.000,- til endamálið.
 Grundstykkir. Býráðið leggur stóran dent á at nøkta tørvin á
grundstykkjum. Í løtuni eru 8 byggibúgvin grundstykkir á sølulista, 1 í
Miðvági og 7 í Sandavági.
Arbeiðið at gera eina lítla útstykking uppá 6 grundstykkir við Rasmussargøtu í Miðvági er boðið út. Væntandi byrjar hetta arbeiðið um
mánaðarskiftið januar/februar.
Ætlanin er eisini at gera eina útstykking við Stóraklett í Sandavági í
summar. Áheitan er send eigarunum av lendinum um at selja
kommununi øki til grundstykkir.
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Kommunan er klár at gera eina nýggja útstykking eystanfyri Gjónna
Heimaru í Vatnsoyrum.
 Býráðið hevur samskifti við Bústaðir um bygging av íbúðum í
kommununi. Býráðið metir, at stórur tørvur er á íbúðum til:
1. Ungfólk, sum enn ikki eru klár at byggja sær eini sethús.
2. Eldri fólk, sum meta at teirra sethús eru vorðin og 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 kloakk viðurskiftunum. 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 lagt kloakk frá Kumlasteinunum og út um
Ytru Bryggju (Hetta arbeiðið er um at vera liðugt). Ætlanin er at halda
fram við hesum arbeiði í 2015 og leggja kloakkina út um brimgarðin.
 Arbeitt verður alsamt við ferðslutrygdarætlanini fyri høvuðsvegin
gjøgnum Miðvág og Sandavág. Í 2015 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.
 Høvuðsvegurin gjøgnum Miðvág er nógv slitin. Tað er mett at kosta
kr. 3.000.000,- at gera vegin í nýtiligan stand. Ætlanin er at gera ein
triðing av hesum arbeiði í 2015.
 Tvørgarður. Arbeiðið at gera 1. byggistig av endaligu loysnini
(Tvørgarðsgøtu-Ápramsveg) og binda Tvørgarðsgøtu í Gummaldagøtu er gjørt. Ætlanin er komandi árini at halda fram við arbeiðinum.
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 Kirkjugarðurin í Sandavági er um at verða fullur. Westtech gera í
løtuni prosjekt til víðkan av verandi kirkjugarði.
 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 verður
lagt á í vár.
 Ætlanir eru um at endurnýggja Gummaldagøtu og Miðbrekku.
Arbeitt hevur verið við at gera Gummaldagøtu klára til at asfaltera.
Snotiligir grótgarðar eru laðaðir fram við gøtuni. Tá Gummaldagøta
er liðug, verður væntandi farið í gongd við Miðbrekku.
 Fólk við Húsanesvegin og á Tvørgarði hava í eina tíð havt ov lítið
trýst á vatninum. Kommunan hevur skift tey gomlu rørini út, so hesi
viðurskifti eru fingin í rættlag.
 Nakrar gøtur eru gjørdar ella hampaðar í 2014. Nevnast kunnu gøta í
Sørpum, Niðan á Hornavegin og niðan í 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.
 Ætlanir eru um at gera spælipláss norðri í Sørpum í Sandavági.
Meiningin er, at kommunan skal rinda fyri tilfar, meðan íbúgvarnir
gera arbeiðið sjálvboðið.
 Arbeitt verður framhaldandi við at fríðka í øllum bygdunum í kommununi.
Kommunustýrið 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. Við atliti til hesar samtykti kommunustýrið, at skattaprosentið
í 2015 framhaldandi skal vera 23,0%. Sambært langtíðarfíggjarætlanini, er ætlanin, at skatturin skal lækka aftur í 2017.
Barnafrádrátturin í 2015 verður hækkaður. Býráðið ynskir at lætta um
hjá barnafamiljunum, og hevur tí hækkað barnafrádráttin til kr. 5.000,fyri hvørt barnið. Vit ynskja tær bestu umstøðurnar fyri barnafamiljurnar. Barnatalið hevur verið minkandi, men tíbetur eru ábendingar um, at fleiri børn eru á veg í kommununi.
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Í løtuni eru 163 børn í barnaansingini hjá Vága kommunu. 80 í Sóljugarði og 83 í Miðgarði. Harafturat eru 52 børn úr 1. og 2. flokki í frítíðaransing í Smílikulluni.
Í skúlanum á Giljanesi ganga 311 børn.
Ein Trivnaðarkanning er gjørd millum starvsfólkini í Miðgarði og
Sóljugarði. Úrslitið av kanningini vísir, at sum heild eru fólk nøgd við
arbeiðsviðurskiftini. Tó so, at okkurt kundi verið gjørt betur. Roynt
verður nú at fáa trivnaðin á arbeiðsplássunum enn betri.
Felags reglugerðir eru gjørdar fyri alla barnaansing í kommununi.
Vága kommuna hevur í longri tíð arbeitt við at menna og styrkja námsfrøðiliga tænastuøkið á dagstovnaøkinum við at betra um tilboðini til
børn við serligum avbjóðingum, og harvið tryggja teimum eitt tilboð á
jøvnum føti við onnur børn í kommununi.
Býráðið hevur avgjørt at seta eina varandi námsfrøðiliga ráðgeving at
arbeiða við støði í einum viðurkennandi hugsunarhátti og inklusión,
umframt at skapa rúm og karmar fyri øllum børnum.
Ráðgevingin skal samstarva við stovnarnar í Vága kommunu, møta
foreldrum og lyfta í felag, og eisini arbeiða við aðrar fakbólkar. Foreldur
at børnum við serligum avbjóðingum, eru ofta noydd at kempa ein
einsamallan kamp. Nú býráðið hevur avgjørt at seta hesa ráðgeving,
hava bæði foreldur og starvsfólk eitt stað at venda sær til, soleiðis at
tey eru við til at menna teirra børn í einum góðum felagsskapi.
Námsfrøðiliga ráðgevingin í Tórshavnar kommunu fekk herðaklappið
frá Javna í desember 2014. Í grundgevingunum var hugtakið inklusión
nýtt sum grundarlag. Hetta herðaklapp var væl móttikið.
Barnaverndin er ein tænasta, sum vit hava veitt saman við Sørvágs,
Vestmanna og Kvívíkar kommunum. Á nýggjárinum fóru Vestmanna og
Kvívíkar kommunur burturúr samstarvinum. Nýggj avtala er tí gjørd
millum Vága og Sørvágs kommunur um barnaverndarsamstarv.
Barnaverndin virkar væl, og hevur hjálpt nógvum familjum. Hetta eru
nógv, bæði foreldur og børn, takksom fyri. Í løtuni arbeiða 2 fólk í
barnaverndini.
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Allir borgarar hava fráboðanarskyldu, um tey fáa kunnleika um viðurskifti, 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 galdandi. Her kann talan vera um sálarligan, likamligan ella kynsligan
harðskap. Fakfólk, sum í starvi sínum fáa kunnleika um hesi viðurskifti,
hava skerpaða fráboðanarskyldu.
Ungdómshúsið Loftið byrjaði sítt virksemi í januar 2007. Ásla Myllá,
sum tá var leiðari, er farin úr starvi. Tann 1. september 2014 var Jákup
Olaf Johannesarson settur sum leiðari. Virksemið í húsunum er nakað
broytt síðan leiðaraskiftið. Uppgávan hjá nýggja leiðaranum er at eggja
ungdóminum til at virka sjálvstøðugt, og í stóran mun sjálvi skipa fyri
tiltøkum. Eisini skulu tey hava møguleika at slappa av og hugna sær.
Ungdómshúsið hevur nú opið týsdag, hósdag og fríggjadag. Hvønn
fríggjadag er okkurt tiltak. Í vetur hava tiltøkini verði fjølbroytt. Her hava
m.a. verið pizzakvøld, FIFA-kappingar, spurnakappingar, Bodyshop
hevði eitt sminkukvøld, jólaborðhald við Finni Koba og m.a.
Skipað tiltøk hava, sum sagt, verið fríggjakvøld, meðan fólk hava tikið
sær av løttum týskvøld og hóskvøld.
Í samráð við Mentanar- og Trivnaðarnevndina er í fyrsta umfari avgjørt
at broyta aldursbólkin, sum hevur tilboð í Ungdómshúsinum, frá 3-6
flokk til ungdómar frá 7. flokki til 18 ár.
Leiðarin í Ungdómshúsinum hevur eisini til uppgávu at ganga teimum
eldru til handa, og hjálpa teimum við at skipa fyri tiltøkum.
Ætlanin hjá býráðnum er, at Kommunuskrivstovan í Miðvági og ungdómshúsið Lofti skulu vera nýtt til tilkomin fólk frá 55 árum og uppeftir,
at samlast í. Nakað av virksemi hevur verið, serliga í Sandavági, men
ynskiligt er, at virksemið verður nógv meira.
Tó, annað virksemi er eisini á gomlu kommunuskrivstovuni í Miðvági.
Hon verður nýtt til fjarlestur, at spæla bridge í, til mammubólkar og
eisini til barnaansing hjá Missiónshúsinum.
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
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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 vera viðgjørt. 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 virksemið sítt nakrar ferðir um vikuna.
Nú tørvur ikki er at nýta Gamla Skúla í Sandavági til skúla, hevur býráðið samtykt at nýta skúlan til vevskúla undir kvøldskúlaskipanini.
Vit fegnast um, at fleiri av ítróttarfólkum okkara hava fingið sera góð
úrslit í farna ári. Tó høvuðsendamálið við ítróttini er tann sosiala samveran.
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, 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.
Upplatingartíðirnar á Umhvørvisplássinum (Bingjuplássinum) vóru
broyttar frá 1. januar 2014. Upplatingartíðirnar eru nú hesar:
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frá kl. 1600 til kl. 1800
frá kl. 1400 til kl. 1600

Týsdag til fríggjadag
Leygardag

Upplatingartíðirnar síggjast eisini á heimasíðuni og í IRF kalendaranum.
Síðan nýggja endurnýtslan lat upp, hevur kommunan spart fitt av
peningi, tí nú eru betur møguleikar at skilja burturkastið. Vit vilja her
nýta høvið til at takka borgarum okkara fyri, at tit hava verið so jalig og
roynt at skilja burturkastið væl og virðiliga, áðrenn farið verður frá
húsum. Vónandi halda tit fram við hesum, og kanska skilja enn betur,
so kommunan kann spara meira pening.
Allir borgarar í kommununi kunna frítt lata burturkast frá húsarhaldinum
á umhvørvisplássið. Ikki er loyvt at koma við størri nøgdum, enn einum
rúmmetri hvørja ferð, 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 rusk.
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.
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 standandi uttanfyri fyri royki.
Hálka er ein avbjóðing um vetrarnar. Kommunan hevur nú í nøkur ár
stroytt salt á teir vegir, har mesta ferðslan er. Eisini er kavi grivin eftir
førimuni.
Kommunan hevur sett nakrar saltkassar við ymsar brekkur í bygdunum. Kassarnir eru myrkagrønir, og ein spaki liggur í hvørjum.
Ætlanin er at fólk, sum brúka brekkurnar, sjálvi skulu stroya salt á, tá
gler er, og kommunan ikki hevur nátt at salta.
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Býráðið hevur havt 13 fundir í 2014 og hevur viðgjørt 177 mál, Fíggjarnevndin hevur havt 11 fundir og viðgjørt 199 mál, Tekniska nevnd
hevur havt 14 fundir og viðgjørt 190 mál, Mentunar- og
Trivnaðarnevndin hevur havt 11 fundir og viðgjørt 121 mál.
Avgreiðslutíðirnar á kommunuskrivstovuni eru:
mánadag til fríggjadag frá kl. 1000 til 1200 og 1300 til 1500.
TAÐ BER TIL AT FÁA AVTALU UM FUND VIÐ BORGARSTJÓRAN VIÐ AT VENDA SÆR TIL SKRIVSTOVUNA Á
TLF. 34 44 00 Í AVGREIÐSLUTÍÐINI.

Hetta var í høvuðsheitum gongdin í 2014. 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 2014

Rósa Samuelsen, borgarstjóri
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torsim 2014

Vága kommuna

