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Sitandi bygdaráð hevur nú eitt ár á baki, og 
skal eg sjálvur siga tað, so haldi eg, at vit eru 
komin væl frá byrjan, síðani vit settu okkum 
við róðrið, 1. januar 2017.

Eitt av okkara heilt stóru málum, ið hevur 
verið ávegis í nógv ár, men sum av ymsum 
orsøkum hevur verið trupult at loysa, er 
umsíðir komið upp á pláss. Í september 
kundu vit hátíðarhalda bátahylin á 
Válinum, sum nú er tikin í nýtslu. Hetta 
var ein stórur dagur fyri kommununa, at vit 
kundu seta endaligt punktum fyri eitt mál, 
sum tásitandi bygdaráð setti sær fyri at fáa 
framt fyri umleið 16 árum síðani.

Hóast bátahylurin er tikin í nýtslu, so er 
møguleiki fyri at økja um bátaplássini við 
leggja út fleiri flótibrýr, ið kann geva pláss 
fyri enn fleiri bátum. Somuleiðis er ætlanin 
at hækka grótkastið fyri at verja betur móti 
veðrinum. Onkrir av grótkastørmunum 
vístu seg at vera ov stuttir, og hesir verða 
broyttir fyrst í komandi ári.

Eg eri rættuliga fegin um, at kommunan 
skjótt kann bjóða 19 nýggj grundøkir í 

Kvívík. Ein útstykking, sum fer at kosta 
stívar 7 milliónir krónur. Í løtuni eru umleið 
25 á bíðilista til grundøki í Kvívík.

Sum teir fyrstu í landinum fingu borgarar 
í Kvívíkar kommunu, undir undanfarna 
bygdaráði, ókeypis dagstovnapláss, og hesa 
skipanina fara vit sjálvandi at varðveita 
og halda fram við. Peningur er settur av 
til, at minnu børnini fáa betri umstøður á 
dagstovninum, har tey fáa spælipláss inni, 
men eisini uttanfyri verða enn betri karmar. 

Sum partur av miðvísu menningini av 
trivnaðinum hjá borgarunum verður barna 
frádrátturin frá ársskiftinum hækkaður  
úr 4.000 upp í 5.100 krónur. 

Hildið verður fram við at leggja kloakk í 
Kvívík, og kloakkin á Stykkinum verður 
væntandi liðug á vári 2018.

Vit hava sett fokus á at fáa øll viðurskifti 
viðvíkjandi trygd á eitt høgt støði, og sum 
partur av hesum hevur kommunan sett upp 
hjartastartarar í øllum fimm bygdunum.

Tey eldru eiga tørn
Sum sæst omanfyri, er sum heild gjørt 
nógv fyri at gera viðurskiftini so góð sum 
gjørligt fyri okkara yngru borgarar og tey 
í arbeiðsførum aldri. Verandi bygdaráð 
hevur ta fatan, at vit nú eiga at seta 
meira ljós á viðurskiftini hjá okkara eldru 
borgarum. Samstarvið í eldrasamstarvinum 
VEKS virkar sum heild væl, og í sambandi 
við demensætlanina hava vit sett pening av 
til prosjektering og keyp av lendi til bygging 
av einum eldrasambýli í Kvívík. 

Fólkatalið hevur verið støðugt hækkandi 
seinastu tvey árini og liggur nú um 600. 
Áhugi er uttanífrá at flyta til Kvívíkar, 
men eingi hús ella grundøki eru tøk, so 
tað verður ikki fyrr enn hesi viðurskifti eru 
broytt og komin í rættlag, at kommunan 
væntar, at fólkatalið fer at økjast. 

Fíggjarstøðan er enn góð, hóast lánið 
verður hækkað, nú kommunan ger nýggja 
útstykking. Í 2017 var meirinntøkan av 
skatti áleið 2 milliónir meira enn væntað.  

Eg kundi nevnt nógv onnur mál, men tey 
flestu av hesum eru umrødd aðrastaðni í 
hesum bóklingi.

Sum eg byrjaði við at siga, er Kvívíkar 
kommuna væl fyri, og tað er neyvan nøkur 
kommuna í landinum á okkara stødd, sum 
hevur so nógv at bjóða sínum borgarum. 
Vit ætla tó ikki at liggja á tí løtu síðuni, men 
fara støðugt at arbeiða fyri, at borgarar 
í øllum fimm bygdunum skulu hava best 
møguligar umstøður at búleikast her.

Við hesum fari eg at ynskja øllum borgarum 
á Skælingi, í Leynum, á Stykkinum, í 
Kvívík og á Válinum eini gleðilig jól og eitt 
eydnuberandi nýggjár.
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Hóast ikki av størstu kommunum í landinum, so er Kvívíkar 
kommuna væl fyri. Bæði fíggjarliga, og tá ræður um tænastur og 
hentleikar til okkum borgarar, ið búleikast her.

BYGDARÁÐIÐ KOMIÐ VÆL 
FRÁ BYRJAN

Nakað, sum nýggi leiðarin í dagstovninum 
helt vera av stórum týdningi, var, at hetta 
stóra og frálíka húsið skal vera fult av 
virksemi, tí so góðir karmar, sum her eru, 
mugu gagnnýtast í mest møguligan mun.

Tá hetta so er sagt, var hon alla tíðina greið 
yvir, at einsamøll gjørdi hon einki. Tað er 
tí av alstórum týdningi, at samstarvið við 
starvsfólk, foreldur og kommunu mátti vera 
gott. Og her vil hon siga, at tað hevur tað 
verið. 

 Bæði dagliga samstarvið við starvsfólk 
og foreldur, men ikki minst samstarvið við 
foreldraráð, kommunustjóra og bygdaráð, 
sum allan vegin ígjøgnum hava givið 
mær hollan stuðul í arbeiði mínum, sigur 
Gunnvá Edvardsdóttir. 

Hon vísir á, at tá broytingar verða gjørdar, 
verða sjálvandi ikki allar eins væl móttiknar, 
og soleiðis vil altíð vera. Tó vil hon siga, at 
sum heild hevur gingið væl. 

 Um børn skulu mennast og hava tað 
gott, eins og starvsfólk skulu dáma at vera 
á einum arbeiðsplássi, er góður trivnaður 
ein avgerandi fyritreyt. Stovnurin skal 
verða rúmligur, smidligur, sýna virðing og 
umsorgan, tí hetta eru grundarsteinar, sum 

vit byggja víðari á. Í hesum sambandi ætla 
vit at gera alt, ið kann fyribyrgja happing. 
Í fyrstu atløgu hava vit havt ein felags 
foreldrafund og ein ráðleggingardag um 
happing. Og tá tilfarið “Betri vinir”, sum 
Barnabati gevur út, er tøkt, fara vit at 
arbeiða víðari við hesum. Ætlanin fevnir 
sjálvandi um allan stovnin, sigur leiðarin í 
Áarlon.

Hon vísir á, at tey fyrst og fremst miða 
ímóti, at børnini hava ein innihaldsríkan 
gerandisdag, har tey sjálvi kunnu vera við til 
at mynda dagin. Í vøggustovuni er ætlanin 
at leggja enn meira dent á kropsliga, 
málsliga og sosiala menning, tí menningin 
her leggur lunnar undir víðari menning og 
læru seinni í lívinum.

Børnini stóra sjálvsavgerð
Í barnagarðinum settu tey í byrjanini av 
2017 eina verkstaðsskipan á stovn. Talan er 
um eina fólkaræðisliga skipan, har børnini 
sjálvi kunnu velja ymiskar aktivitetir, 
har stovurnar eru innrættaðar til ymiskt 
virksemi. 

 Vit hava eina stovu við kreativum 
verkstaði, ein onnur arbeiðir við náttúru 
og tøkni, meðan tann triðja er spælistova 
burturav. Haraftrat leggja vit dent á, at 

børnini eru kropsliga aktiv, og at tey luttaka 
í matgerðini, sigur Gunnvá Edvardsdóttir. 

Hóast byrjanaravbjóðingar virkar hendan 
skipanin nú væl, og tey arbeiða víðari eftir 
hesum leisti við at menna skipanina enn 
meira. 

Í frítíðarskúlanum eru dagarnir skipaðir 
við ymsum aktivitetum, sum til dømis við 
virksemi í kreativa verkstaðnum, at fara 
túrar, læra at gera mat og hava barnafundir, 
har ymiskt verður sett á skrá, eins og vit 
arbeiða við mongum øðrum. 

 Ungdómshúsið Hellan lat upp í september, 
og vit vóru spent eftir at vita, hvussu hetta 
fór at verða móttikið. Sigast má, at tað 
hevur hepnast sera væl, tí tey ungu møta 
væl upp, og trivnaðurin er av tí besta, sigur 
leiðarin í Áarlon. 

Í dagstovninum í Kvívík ganga í løtuni 78 
børn. Tey 24 í vøggustovuni, 32 í barna    
garðinum meðan 22 ganga í frítíðar
skúlanum. Talan eru um tvær vøggustovur 
og tríggjar barnagarðsstovur, sum kemst 
av verkstaðsskipanini, frítíðar skúla og 
ungdómshúsinum Helluni, har tað 
regluliga møta umleið 25 ung upp.

STÓRIR MØGULEIKAR OG 
GÓÐUR TRIVNAÐUR Í ÁARLON
Tá Gunnvá Edvardstóttir søkti starvið sum leiðari av dagstovninum, 
Áarlon, var tað tí, at eg sá hópin av møguleikum í teimum framúr 
góðu kørmunum, sum stovnurin hevur. 

Kvívíkar kommuna saman við Dagstovninum og skúlanum í Kvívík skipa fyri felags tiltaki fyri at menna samstarvið millum stovnarnar og 
skapa góðar upplivingar hjá børnunum.

Heri Müller
borgarstjóri
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Umframt at fremja reinari umhvørvi við 
at avloysa ein part av oljunýtsluni, og 
ístaðin nýta vatnorku, sum er beint við 
hondina, fer tað at vera ein sparing fyri 
Kvívíkar kommunu at gera íløgu í eina 
vatnorkuskipan.

Talan verður um at gagnnýta vatnið í 
teimum báðum stóru áunum í Kvívík, Stórá 
og Breiðá. Við at gera eina íløgu á umleið 
2,5 milliónir krónur í eina vatnorkuskipan 
við eini turbinu, fer kommunan við 
núverandi oljuprísi at spara onkustaðni 
millum millum 3400.000 krónur í hita og 
streymnýtslu. Harafturat er ætlanin at fáa 
SEV at móttaka avlopsorkuna, sum fer at 
gera, at samlaða sparingin hjá kommununi 
kann koma upp á meira enn hálva millión 
krónur árliga. Sostatt fer íløgan at rinda seg 
sjálva aftur eftir nøkrum fáum árum. 

Í 2016 fingu onnur enn SEV rætt at søkja 
um at sleppa at gagnnýta vatnið í áunum 
í Føroyum, og í 2017 varð latið upp fyri, 
at eisini onnur kunnu framleiða streym inn 
á netið hjá SEV. Smá vatnorkuverk, sum 
bert taka ein part av vatninum í ánni, eru 
umhvørvisvinarligari enn tey, sum taka 
nærum alt vatnið í ánni. Áirnar í Kvívík 
eru stórar, og við at gera vatninntøkini 
ovarlaga, fæst nógv trýst og harvið orka 
burturúr. Ætlaðu vatnmyllurnar eru væl 
kendar og millum annað nógv nýttar í 
Noregi, har tær roynast væl.

 Tað er upplagt at umseta ta stóru vatn
mongdina og megina í áunum til at framleiða  
orku, sum kann nýtast til at framleiða 
streym og hita til teir stóru bygningarnar hjá 
kommununi, sigur Joan Jacob Andreasen, 
tøknileiðari í Kvívíkar kommunu.

Fyrimyndin fyri grønu verkætlanina er ein 
vatnorkuskipan í Vatnsoyrum, sum Ólavur 
Poulsen er upphavsmaður til. Eisini kennir 
Joan Jacob Andreasen sjálvur til hesa 
skipan frá pápa sínum í Kollafirði, sum 
hevur ein slíka skipan, har Ólavur Poulsen 
eisini hevur verið ráðgevi .

Í Kvívík er ætlanin er at fara upp á 220 
metra hædd at savna vatnið, ið síðani 
við stórum trýsti verður leitt oman í eina 
turbinu í einum lítlum bygningi, sum 
verður niðri í bygdini. 

Nýggj gøtuljós 
Umframt vatnorkuverkætlanina, verður 
eisini hugsað grønt, tá ræður um aðra 
orkunýtslu í kommununi. Til dømis í 
sambandi við gøtuljósskipanina í teimum 
einstøku bygdunum.

GRØN ORKUÆTLAN 
FYRI KVÍVÍK

 Tørvur er á at fáa sterkari gøtuljós, og 
har er upplagt at fara undir at leggja um 
til ledljós, sum bert brúka ein brotpart, 
men samstundis geva munandi betri ljós í 
gøtunum, sigur Joan Jacob Andreasen.

Landafrøðiliga er kommunan stór – líka frá 
Skælingi til Válin – so tað er soleiðis, at alt 
verður ikki skift í einum. Ætlanin er at byrja 
á Skælingi, og so við og við skifta ljósini út í 
allari kommununi yvir eitt ávíst tíðarskeið. 

 Ein síðuvinningur við hesum er, at vit fáa 
eina nýggja gøtuljósaskipan upp at standa, 
sum verður viðlíkahaldsfrí tey fyrstu mongu 
árini. Sostatt verður óneyðugt at pjøssa upp 
á tað gamla, tá alt er útskift.

Joan Jacob Andreasen sigur seg stórtrívast í 
starvinum, sum byrjaði á sumri 2016.

 Eg havi ein ómetaliga spennandi arbeiðs
dag, har eg sleppi at útinna nógv av teimum 
tingunum, sum eg haldi bæði eru góð fyri 
kommununa, eins og at vera spennandi og 
mennandi fyri meg sum handverkara, sigur 
tøknileiðarin.

Joan Jacob Andreasen heldur, at viður
skiftini í kommununi sum heild eru væl 
skipaði og hevur alt gott at bera teimum, ið 
hann dagliga samstarvar við.

Sum kunnugt eru tvær stórar áir í Kvívík, Stórá og Breiðá, og hesar er kommunan 
farin undir at fáa gagnnýtt til at framleiða grøna orku til teir størru kommunalu 
bygningarnar. Hugskotið er sprottið í samstarvi millum kommununa og nýggja 
tøknileiðaran í kommununi, sum tók við starvi sínum á sumri 2016.

Bygdaráðið í Kvívíkar kommunu, sum við ársskiftið rundar tað fyrsta árið  
við róðrið. Ovast frá vinstru: Ragnar Isaksen, Óli Hans Olsen, Heri Müller, 
borgarstjóri, og Hans Martin Ø. Andreasen. Sitandi frá vinstru: Vivi Davidsen,  
Jóhanna D. Vang og Petra Iversen.

Snórurin til nýggja bátahylin á Válinum verður 
kliptur av núverandi borgarstjóra – her í 
báti saman við fyrrverandi borgastjórum í 
kommununi.

Hjartastartari verður nú 
settur upp í øllum bygdum.

Vetrarmynd úr Leynum.
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Nógv er hent í Kvívíkar kommunu, síðani 
verandi bygdaráð tók við fyrst í árinum, 
og vit hava nú lagt seinastu hond á 
fíggjarætlanina fyri komandi ár. Sum 
tað sæst aðrastaðni í hesum bóklingi, eru 
tað tey stóru málini, ið hava fylt nógv í 
2017. Eitt nú bátahylurin á Válinum, 
útbygging av kirkjugarðinum, ætlanirnar 
um at byggja eitt heim fyri dement, ein 
komandi útstykking og so framvegis. 

Umframt alt hetta, sum er hent og hendir á 
tekniska økinum, so er eisini onnur frambrot 
gjørd, sum eru til frama fyri trivnaðin í 
kommununi. Stórur dentur er lagdur á at 
hækka fakliga støðið í dagstovninum, og 
hetta heldur fram í komandi ári. 
 
Eitt tað størsta stigið fyri trivnaðinum hjá 
teimum ungu, er ungdómshúsið Hellan, 
sum byrjaði sítt virksemi í heyst. Nógv 
børn og ung vitja í Helluni, sum er eitt gott 
prógv fyri, at tørvur var á hesum í okkara 
kommunu. Eg ivist ikki í, at hetta kann 
mennast enn meira sum frá líður, tá vit 
hava fleiri royndir við hesum

Eitt ynski hjá mær er eisini at seta størri 
fokus á at fáa okkum sum borgarar at 
røra okkum meira. Frá árskiftinum verður 
ókeypis at svimja, sum vit vóna fer at 
viðvirka til, at okkara borgarar fara at 
nýta svimjihylin enn meira. Eisini hava 
vit í ár gjørt av at hava svimjihylin 
opnan leygarmorgun. Hetta er væl móttikið 
av bygdafólkunum, og tí fara vit eisini í 
komandi ári at hava hylin meiri opnan.
 
Fyri komandi ár er peningur settur av til, 
at arbeiðið við viðarlundini kann halda 
fram við millum annað at planta fleiri trøð 
og gera gøtur. 
 
Í 2017 varð skipað fyri felags degi millum 
dagstovn og skúlan. Eitt átak, sum eydnaðist 
avbera væl. Ætlanin við tiltakinum var 
at geva børnunum eina góða, felags 
uppliving, samstundis sum hetta eisini er 
við til at menna samstarvið millum skúla 
og stovn. Ætlanin er at skipa fyri 
einum líknandi tiltaki komandi ár. 

Útstykking gerast liðug
Í bygdaráðnum ætli eg mær at arbeiða 
fyri, at vit fara undir at gera útstykkingina 
Norðuri á Heygnum í Kvívík lidna, 
sum – hóast fólk longu hava búð har í 
nógv ár – ongantíð er gjørd heilt liðug.

Eitt mál, sum eg eisini ætli mær at arbeiða 
við, er at fáa skil á parkeringsviðurskiftunum í 
kommununi. Tí hvar skal vera loyvt at 
parkera, bæði privat og vinnuligt, eins og 

til húsvognar, bátar og vognar av ymsum 
slagi? Hetta royna vit nú at greina, so vit 
kunnu fáa gjørt nakrar parkeringsásetingar.

Vit stremba sjálvandi eftir at halda  
kommunalu vegirnar við at bøta smærri 
og størri hol í asfaltinum, eins og at halda 
bygdirnar reinar og ruddiligar. Hetta er 
sjálvandi ein týðandi partur av trivnaðinum 
fyri borgararnar í bygdum okkara.

Undanfarna bygdaráð gjørdi eitt stórt 
prosjekt fyri Glæmuna sum mentanarhús, 
men tað vísir seg, at tær ætlanirnar í 
uppskotinum eru alt ov kostnaðarmiklar at 
fremja fyri eina lítla kommunu sum 
okkara. Tískil má okkurt annað og minni 
kostnaðarmikið umhugsast og gerast, um 
Glæman aftur skal koma til heiðurs og 
æru. Hetta fara vit sjálvandi at umrøða í 
bygdaráðnum, hóast tað ikki er nakað, sum 
stendur fyrst fyri, tí vit hava so nógv onnur 
átroðkandi mál, sum skattakrónurnar fyrst 
og fremst mugu fara til.

Nakað, sum eg havi sett mær fyri í 2018, er, 
at verða meira sjónligur í bygdum okkara. 
Hetta at hava fingurin betur á pulsinum 
fyri at vita, hvat hendir og rørir seg millum 
borgararnar í Kvívíkar kommunu. Millum 
annað við at støðga á og taka eitt prát um tey  
ymsu viðurskiftini, tá borgararnir ynskja tað.

Við hesum orðum fari eg at ynskja øllum 
borgarum í Kvívíkar kommunu eini gleðilig 
jól og eitt eydnuberandi komandi ár.

TRIVNAÐUR OVAST 
Á BREDDAN

Á heimasíðuni hjá kommununi, www.kvivik.fo, 
ber til at síggja vevmynd av bygdini við at trýsta 
á lítlu myndina ovarlaga í høgra horni. Eitt nú 
ber til at gera sær eina meting av, hvussu veðrið 
háttar sær beint nú.

At Kvívíkar kommuna ikki stendur aftan 
fyri nakra aðra kommunu av okkara stødd, 
er hetta árið eitt gott prógv fyri. Vit hava 
tikið í nýtslu nýggjan bátahyl á Válinum, 
arbeiðið við at breiðka Víkarvegin er 
næstan liðugt, og somuleiðis er víðkanin av 
kirkjugarðinum væl ávegis og verður liðugt 
fyrst í nýggja árinum.

Vetrarfriðingin á Válinum er liðug, tí nú 
er alt hegnað, sum hegnast skuldi. Eisini 
er næstan liðugt at gera kloakk á Válinum, 
sum nú lýkur øll verandi umhvørviskrøv. 
Ætanin var somuleiðis at byrja við at 
klokkera gomlu bygdina í Kvívík í 2017, 
men hetta arbeiðið fer væntandi í gongd 
fyrst í nýggja árinum.

Útstykkingin frammi í Gerði er um at fara 
í gongd, har vit fara at nýta avlopsgrótið 
til bátahylin á Válinum, so grótkastini 
kunnu gerast liðug. Arbeiðið hevur verið 
útbjóðað, og kommunan tók av einum 
tilboði frá P/F Tórhalli Hansen, sum fer 
undir hetta arbeiðið, tá neyðug loyvi frá 
Yvirfriðingarnevndini fyriliggja.

Sum avleiðing av nýggju bygnings
kunngerðini fara vit at dagføra byggi
samtyktina fyri kommununa, so hon verður 
í samsvari við nýggju bygningsreglurnar.  

Viðlíkahald stóran týdning
Nógv hevur verið gjørt í kommununi fyri 
børn og barnafamiljur síðstu árini, og nú 
er ætlanin at seta meira orku av til bøta um 
umstøðurnar hjá okkara eldru íbúgvum. Í 
fíggjarætlanini fyri 2018 er peningur settur 
av til staðseting og prosjektering av einum 
demensheimi, sum sjálvandi verður gjørt 
í samstarvi við eldrasamstarvið VEKS, 
ið vit reka saman við Sunda, Eiðis og 
Vestmanna kommunum.

Kvívíkar kommuna er ikki av størstu 
kommunum, og tí mugu vit vera varin 
við at seta alt ov nógv og kostnaðarmikil 
arbeiðir í gongd í senn. Tað er tó av 
alstórum týgningi, at vit eisini hava pening 
til at viðlíkahalda allar fimm bygdirnar. 

Oftani eru tað tey smáu tingini, ið ikki 
verða gjørd ella viðlíkahildin, og sum ikki 
nýtast at vera so kostnaðarmikil, ið fella 
borgarunum fyri bróstið. Tískil er eisini 
peningur settur av til fólk at halda bygdirnar 
viðlíka. Sum formaður í teknisku nevnd ætli 
eg mær at fylgja hesum upp. 

Fari í hesum sambandi at nýta høvið 
at ynskja øllum borgarum á Skælingi, 
Leynum, Stykkinum, Kvívík og á Válinum 
eini gleðilig jól og eitt gott komandi ár. 

NÓGV HENT Á 
TEKNISKA ØKINUM

Ragnar Isaksen
formaður í Trivnaðarnevndini

Óli Hans F. Olsen
formaður í teknisku nevnd
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