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Eins og undanfarin ár fara vit í stuttum at greiða borgarum okkara frá
gongdini í kommununi farna árið, tí fimta hjá Vága kommunu.
Stór orka er løgd í at samskipa arbeiðið í kommununi. Nú meta vit, at alt
er komið upp á pláss, og at samstarvið er gott.
Høvuðsmálini hjá hesum kommunustýrinum verða ivaleyst at betra um
skúlaviðurskiftini og at yvirtaka eldraøkið. Kommunustýrið vil virka fyri
trivnaði og framburði. Vit vilja hava eina kommunu, har øll kenna seg
væl.
Vit eru í ferð við at loysa nakrar uppgávur. Nevnast kunnu:
 Skúlamálið. Kommunustýrið ynskir at bjóða lærarum og næmingum
okkara nógv betur umstøður at virka í. Tí eru vit í ferð við at byggja
nýggjan skúla á Giljanesi. Skúlabyggingin er komin væl áleiðis. Væntandi verður skúlin liðugur at taka í nýtslu í februar 2014. Talan er í
hesum føri um fyrsta byggistig. Ætlanin er at byrja upp á annað byggistig
í 2017.
Skúlin kemur framyvir at leggja stóran dent á førleikastovu. Førleikastovan er treytin fyri, at møguligt verður at hjálpa teimum næmingum,
sum ikki eru so stinnir. Tí er førleikastova gjørd í nýggja skúlanum.
Kommunan hevur eisini í farna ári gjørt serstovu í Miðvágs Skúla til
sama endamál. Kommunustýrið vil leggja stóra orku í at veita skúla- og
frítíðartilboð til familjur við serligum avbjóðingum.
Tá nýggi skúlin verður tikin í nýtslu, hava vit møguleika at brúka skúlan
til mentanarhús í nógv størri mun enn í dag. Bókasavnið kemur at vera
miðdepilin í skúlanum.
Í sambandi við, at neyðugt var at taka gamla skúlan niður og byggja
nýggjan, vilja vit takka næmingum, foreldrum, lærarum, vaskifólki, umsjónarfólki og skúlaleiðslu fyri tað tolni, tit hava víst, nú hølisviðurskiftini
hava verið so vánalig tey seinnu árini.
 Landsstýrið arbeiðir við at leggja eldraøkið út á kommunurnar. Hetta
er ein spennandi uppgáva, sum vit gleða okkum til. Vit meta, at vit væl
megna at røkja tað avbjóðing, tað er at veita okkara gomlu og óhjálpnu
tey bestu kor. Hetta skylda vit teimum, sum vit eru góð við, og sum hava
bygt hetta landið upp fyri okkum. Vit meta tað sum ein fyrimun, at
nærleikin til borgaran er har, og møguleikin at veita tænastu í tøttum
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samstarvi við borgaran og avvarðandi verður betri. Mál okkara skal vera,
 at allir borgarar okkara, eldri sum yngri, skulu hava tað gott hvønn
dag.
 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 á Sýnini tørvar stórar
ábøtur. Hesa avbjóðing eru vit, saman við Sørvágs kommunu, klár til at
taka uppá okkum.
 Arbeitt verður við ferðslutrygdarætlanini fyri høvuðsvegin gjøgnum
Miðvág og Sandavág. Í 2012 og 2013 hevði Landsverk sett so lítið av
peningi av til ætlanina, at bert eitt lítið arbeiði var gjørt á Giljavegi. Sum
skilst er meiri peningur avsettur til endamálið í 2014. Kommunustýrið
hevur heitt á Landsverk um, sum næsta punkt í hesi verkætlan, at bøta
um trygdina á vegamótinum Giljavegur – Hammershaimbsvegur eins og
innkoyringina til Vatnsoyrar.
 Endalig loysn á kloakkviðurskiftunum. Landsstýrið hevur ásett, at í
seinasta lagi í 2015 skulu allar kloakkir leggjast út á streymasjógv.
Kommunan hevur latið inn spillvatnsætlan til Umhvørvisstovuna.
Sambært langtíðarfíggjarætlanini klárar kommunan ikki at hava øll
kloakkviðurskifti í lagi fyrr enn einaferð aftaná 2020. Kommunan hevur í
ár bert gjørt smáar ábøtur á kloakkirnar. Ætlandi verður farið undir okkurt
størri arbeiði í 2014.
 Grundstykkir. Kommunan leggur stóran dent á at nøkta tørvin á
grundstykkjum. Í løtuni eru 12 byggibúgvin grundstykkir á sølulista, 4 í
Miðvági og 8 í Sandavági. Kommunan er klár at gera eina nýggja
útstykking eystan fyri Gjónna Heimaru í Vatnsoyrum, tá eftirspurningur
verður eftir grundstykkjum har. Í Miðvági hevur kommunan ognað sær
lendi til nøkur grundstykkir, og í nærmastu framtíð fer kommunustýrið at
ogna sær lendi til útstykking í Sandavági.
 Kommunustýrið hevur samskifti við Bústaðir um bygging av íbúðum í
kommununi. Kommunustýrið 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.
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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.
 Kirkjugarðurin í Sandavági er um at verða fullur. Arbeitt verður við at
finna endaliga loysn á, hvussu byggjast skal út.
 Kirkjugarðurin í Miðvági fer eisini at fyllast, so neyðugt er við fleiri
gravum innan stutta tíð.
 Arbeitt verður við at væla um Ungdómshúsið Loftið. Nýtt tak verður
lagt á í 2014.
 Á Kirkjabø skulu ymisk viðurskifti fáast í rættlag.
 Ætlanin er at gera økið sunnanfyri fótbóltsvøllin í Miðvági meira
snotuligt.
 Ætlanir eru um at endurnýggja Gummaldagøtu og 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.
 Vága Ríðingarfelag arbeiðir við at gera ríðihøll og ríðibreyt úti á Dal.
Í sambandi við hetta arbeiðið hevur kommunan umvælt brúnna um
Hóssá. Ætlanin er eisini at hampa um Hornaveg.
 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 í framtíðini gerast heilt
lidnar.
Arbeiðir, sum gjørd eru í kommununi hetta seinasta árið, eru í
høvuðsheitum:
 Uttanumøkið við barnagarðin á Stórutrøð og Heilsumiðstøðina er
nú liðugt hampað. Eftir er so at asfaltera.
 Ein volli er gjørdur í Miðvági millum vøllin og sandin. Hesin vollin er
snotiligur á at líta og verjir fyri, at loppusandur fýkur á vøllin, eins og at
hann verjir fyri landsynninginum.
 Fleiri tiltøk eru gjørd at betra um ferðslutrygdina í bygdum øki.
Kommunustýrið hevur ásett hámarksferð uppá 40 og 30 km/t bæði í
Miðvági og Sandavági og einvegis ferðslu norð eftir Nýggjavegi. Skeltini,
sum vísa broytingarnar, eru nýliga sett upp.
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 Spæliplássið Norðuri í Heiðum er nú gjørt liðugt. Fólkið í býlinginum
hevur gjørt arbeiðið, og kommunan hevur rindað fyri tilfarið.
 Kommunan hevur keypt bygningin, sum SEV átti á havnaøkinum.
Bygningurin verður nýttur til arbeiðsfólk og amboð hjá kommununi.
Bygningurin er gjørdur klárur til endamálið.
 Kommunan hevur leigað “svimjihylin” í Miðvági út til Vágaskot. Tey í
Vágaskot hava síðan gjørt hølini klár til skjótibana og darthøli. Sigast
má, at tey hava gjørt eitt megnarverk. Eitt sera gott dømi um, hvussu
nógv og gott arbeiði kann gerast sjálvboðið. Vit vilja mæla øllum til at
fara at hyggja eftir hølunum.
 SÍF hevur bygt róðrarneyst úti á Bakka í Sandavági. Neystið fellur
sera væl inn í umhvørvið og er eitt satt prýði fyri bygdina. Ætlanin er í
2014 at innrætta neystið, so partur av tí kann takast í nýtslu komandi
summar.
 Bátadrátturin á Oyrargjógv er høvuðsumvældur, so har er nú gott at
draga bátar.
 Brúgvin á Traðarvegnum um Mataránna er breiðkað, og har er gjørt
parkeringspláss.
 Hampað er um økið við kirkjugarðin í Sandavági og við Valloyruna.
 Kommunustýrið hevur samtykt eina felags reglugerð fyri kirkjugarðarnar í kommununi.
 Kommunustýrið hevur samtykt felags upptøkureglur og reglugerð fyri
barnaansingina í kommununi eins og felags viðtøkur fyri foreldraráðini.
 Kommunustýrið leggur stóran dent á rúmligheit. Avtala er gjørd við
Almannaverkið um tillaga størv. Eisini kann kommunan bjóða frítíðartilboð til børn og ung við serligum avbjóðingum.
 Í jólafrítíðini hevði kommunan tilboð til lesandi um at bjóða teimum
hølir, har tey kundu lesa, skriva uppgávur og annars fyrireika seg til
próvtøkur. Hetta tiltak eydnaðist sera væl. Fleiri tóku av tilboðnum.
Ætlanin er tí framyvir at veita hetta tilboð í frítíðum og annars, tá tørvur
er á hesum. Vit vilja hervið heita á tey ungu ella lesandi, um at kunna
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 høvuðsuppgávu í útbúgving síni, har
arbeiðspláss ella onnur viðurskifti í kommununi vera viðgjørt. Hetta
gleðir okkum almikið og kann vera við til at betra um viðurskifti í
kommununi.
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Skattaprosentið: Sum greitt er frá, liggja sera stórar avbjóðingar fyri
framman hjá kommununi. Við atliti til hesar samtykti kommunustýrið, at
skattaprosentið í 2013 skal vera 23,0%. Sambært langtíðarfíggjarætlanini er ætlanin, at skatturin skal lækka aftur í 2017.
Barnafrádrátturin í 2013 verður hækkaður. Kommunustýrið ynskir at
lætta um hjá barnafamiljunum og hevur tí hækkað barnafrádráttin til kr.
4.500,- 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.
Í løtuni eru 160 børn í barnaansingini hjá Vága kommunu. 81 í
Sóljugarði og 80 í Miðgarði. Harafturat eru 49 børn úr 1. og 2. flokki í
frítíðaransing í Smílikulluni.
Í skúlanum á Giljanesi ganga 321 børn.
Barnaverndin er ein tænasta, sum vit veita saman við Sørvágs,
Vestmanna og Kvívíkar kommunum. Barnaverndin virkar sera væl og
hevur hjálpt nógvum familjum. Hetta eru nógv, bæði foreldur og børn,
takksom fyri. Í løtuni arbeiða 2 fólk í barnaverndini, men frá 1. mars
verða tað 3 fólk.
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. Ætlanin við
einum ungdómshúsi var at bjóða øllum ungum frá 4.fl. og eldri eitt
øðrvísi forum í teirra frítíð, har tey kunna vera saman við sínum vinfólki
og læra onnur ung at kenna.
Loftið er eisini eitt stað, har tey ungu hava møguleika at spæla ymisk
spøl, hyggja eftir filmi, spæla gittar, keypa sær okkurt at eta o.s.fr.
Høvuðsendamálið er at bjóða teimum ungu eitt stað, har tey trívast, fáa
kreativitetin í hásæti, felags og persónligar upplivingar, har tey kunna
práta um alt og einki saman við teimum vaksnu, sum arbeiða her.
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Nú arbeiðsmenninir eru fluttir úr húsinum á Loftagrund, hevur
kommunustýrið loyvt tónleikarum at nýta húsið til venjingar. Eisini hevur
onkur framførsla verið har. Tónleikararnir eru sera væl nøgdir við henda
møguleika. Teir meta seg ikki at hava havt so góðar umstøður í mong
harrans ár.
Skipað verður fyri fimleiki fyri pensionistar á Sýnini. Hetta tiltak hevur
fingið sera stóra undirtøku, og frøast vit um tað.
Ætlanin hjá kommunustýrinum var, at Kommunuskrivstovan í Miðvági
og ungdómshúsið Loftið skuldu vera nýtt til tilkomin fólk frá 55 árum og
uppeftir at samlast í. Nakað av virksemi hevur verið, serliga í Sandavági,
men ynskiligt var, at virksemið var nógv meira.
Vága Listastova heldur til í Várgleði. Her er møguleiki hjá listafólki at
samlast regluliga at mála. Har hevur verið sera nógv virksemi, síðan
tilboðið byrjaði.
Nú tørvur ikki er á at nýta Gamla Skúla í Sandavági til skúla, hevur
kommunustýrið samtykt at nýta skúlan til vevskúla undir kvøldskúlaskipanini. Vevskúlin hevur annars hildið til í Trolhúsinum í Miðvági, men
mett verður, at umstøðurnar í Gamla Skúla eru betur, og at pláss nú
verður fyri fleiri luttakarum.
Vit eiga nógv røsk mentafólk í kommununi. Í einstøkum førum hevur
kommunan veitt ein ávísan stuðul til ymisk mentamál. Heini F. Petersen
og Dánjal Poulsen hava í 2013 givið út bókina “Vága Samferðslusøga”,
og Valdemar á Løgmansbø leggur seinastu hond á bók um Harry
Birtilíð.
Skipað var fyri mentanardøgum um Grækarismessumundið, eins og
skipað var fyri regattasigling seinasta summar. Bæði hesi tiltøkini vóru
sera væleydnað, og fólk sýndu teimum stóran áhuga. Regattasiglingin
var nakað skerd vegna vána veður, men fólk vóru glað fyri at síggja teir
gomlu grindabátarnar á floti aftur. Vónandi verða hesi tiltøk tikin
uppaftur.
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Vit fegnast um, at fleiri at ítróttarfólkum okkara hava fingið sera góð
úrslit í árinum, sum er farið. Tó høvuðsendamálið við ítróttini er tann
sosiala samveran.
Djóraupptøkufólk. Samstarvsavtala er gjørd millum Føroya Landfúta og
Vága kommunu um upptøku av leysum hundum og um upptøku av
øðrum dýrum í Vága kommunu.
Um fólk eru varug við leysgangandi hundar ella onnur dýr, eiga tey at
boða politinum frá. Hetta kann gerast ónavngivið (anonymt). Politiið setir
seg so í samband við djóraupptøkufólkið.
Upplatingartíðirnar á Umhvørvisplássinum (Bingjuplássinum) eru
broyttar frá 1. januar 2014. Upplatingartíðirnar eru nú hesar:
Týsdag til fríggjadag
Leygardag

frá kl. 1600 til kl. 1800
frá kl. 1400 til kl. 1600

Upplatingartíðirnar síggjast eisini á heimasíðuni og í IRF kalendaranum.
Síðan nýggja endurnýtslan lat upp, hevur kommunan spart fitt av
peningi, tí nú eru betri 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 um ferðina, uttan frammanundan at hava avtalað hetta við
tann, sum passar bingjuplássið, 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
umhvørvisplássið.

7

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.
2 nýggir saltspreiðarar blivu keyptir og settir á kommunubilarnar. Teir
hava verið sera hentir og bøtt um tænastu okkara í hálku, eins og gjørt
hana bíligari.
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.
Kommunustýrið hevur havt 14 fundir í 2013 og hevur viðgjørt 196 mál,
fíggjarnevndin hevur havt 15 fundir og viðgjørt 208 mál, tekniska nevnd
hevur havt 15 fundir og viðgjørt 179 mál, mentanar- og trivnaðarnevndin
hevur havt 12 fundir og viðgjørt 120 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 MILLUM KL. 1300 OG 1500.

Hetta var í høvuðsheitum gongdin í 2013. 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.
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Gott nýggjár og Guds signing ynskja vit tykkum øllum.

Sandavági, tann 31. desembur 2013

Vága kommuna
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torsim 2014

Rósa Samuelsen, borgarstjóri

