FRÍÐKAN AV KOMMUNUNI
Tórshavnar kommuna arbeiðir fyri, at vit altíð hava eina
vakra og reina kommunu til fragd og góðan trivnað fyri
tey, sum búleikast og ferðast í henni.
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Fríðkan av
spæliplássum og
grønum økjum

Spælipláss í Hoyvík.

Harímillum eru uppgávurnar at skapa, menna og røkja
kommununnar fríøki, frílendi, náttúruøki, gøtur, blómugarðar, kirkjugarðar, spælipláss o.a., og at taka lut í
arbeiðinum at røkja og menna ítróttarøki.

Spælipláss í eysturbýnum.

torshavn.fo

Vegleiðing

Fríðkan av spæliplássum
og grønum økjum

Umsøkjarin skal tryggja, at haldgóðar loysnir, ið hóska
seg til føroyska veðurlagið verða valdar, og at tað ið bygt
verður, lýkur tey til eina og hvørja tíð galdandi krøv til
virksemi.
Veitari skal vátta, at útgerð yvirheldur galdandi krøv til
útgerð.

Tórshavnar kommuna hevur í fleiri ár játtað pening
til ymiskar verkætlanir, sum fríðka um og betra um
trivnaðin í býnum og í kommununi. Talan er um
verkætlanir, sum eigarafeløg ella felagskapir standa
fyri, til frama fyri nærumhvørvið.

Her verður serliga hugsað um krøv til trygd á spæli
plássum.

LENDISLOYVI

Verkætlanir kunnu vera á kommunalari ogn, ella á
privatum økjum.

Tá ið talan er um ætlan, ið skal fremjast á privatum lendi,
skal umsøkjari fáa skrivligt loyvi frá eigara, sum staðfestir,
at lendið skal brúkast til almenna nýtslu.

Henda vegleiðing er ætlað sum hjálp til tey, ið søkja um
játtan.

Skrivliga loyvið skal sendast kommununi saman við umsókn um játtan.

UMSÓKNIN

Møguligar ósemjur í eigarafelagnum ella millum borg
arar, ið kunnu standast av ætlanini, verður eigarafelagið/
felagsskapurin sjálvi at loysa.

Umsóknin skal lýsa hvat ætlanin er at gera, og skal
innihalda eina kostnaðar- og tíðarætlan fyri arbeiðið.
Ætlanin, eigur at taka hædd fyri nærumhvørvinum, so at
ætlanin stuðlar undir verandi virksemi í økinum.
Ein treyt fyri at Tórshavnar kommuna játtar pening til
verkætlanina er, at hon hevur almennan áhuga og verður
til almenna nýtslu.
Umsóknarfreistin er 1. desember til ætlan, ið skal gerast
árið eftir.

UMSØKJARI OG ÁBYRGDARI
Umsóknin skal greitt vísa, hvør persónur stendur sum
ábyrgdari av ætlanini, bæði at fáa hana framda og
stýrda fíggjarliga.

ÆTLANIN
Umsøkjari skal standa fyri at innheinta tilboð, og fáa til
vega neyðugar tekningar og lýsing av verkætlanini.
Eigarafelag/ábyrgdarpersónur skal senda endaliga
verkætlanaruppskotið inn til Tórshavnar kommunu til
hoyringar og góðkenningar, áðrenn útgerð verður bíløgd
og arbeiðið verður sett í gongd.

FÍGGJARSTÝRING
Tá ið talan er um ætlan á privatum øki, íroknað
búnaðar-/festijørð skulu allir fakturar stílast til:
Avvarðandi eigarafelag, Att.: Ábyrgdarpersón og
málnr. (sum er upplýst í játtanini)
Ábyrgdarpersónur hjá eigarafelag skal vátta, at
arbeiðið er framt, at vøran er móttikin og gjalda
faktura.
Eigarafelag sendir síðani faktura fyri útlegg og
avrit av váttaðum goldnum fakturum til Tórshavnar
kommunu á bokhald@torshavn.fo, viðmerkt málnr
og ábyrgdarpersón hjá Tórshavnar kommunu.
Yvirlit yvir allar goldnar fakturar skal sendast
saman við váttaðum fakturum.

Tá ið talan er um ætlan á kommunalum øki skulu
allir fakturar stílast til:
Tórshavnar kommunu, Att.: Ábyrgdarpersón og
málnr. (sum er upplýst í játtanini)
Ábyrgdarpersónur skal vátta, at arbeiðið er framt
og at vøran er móttikin.
Váttaðir fakturar, skulu sendast til fíggjardeildina
hjá Tórshavnar kommunu á bokhald@torshavn.fo
sum gjaldar fakturar.
Yvirlit yvir allar fakturar skal sendast saman við
váttaðum fakturum.

FREIST FYRI BRÚK AV JÁTTAN
Ætlanin skal vera sett í gongd áðrenn 1. juli.
Játtan, sum ikki er brúkt 1. oktober skal gerast upp,
so greitt verður um játtanin fellur aftur til kommununa.
Hetta fyri at kommunan kann umraðfesta restupphæddina til aðrar uppgávur.
Seinasta freist at senda faktura inn er 1. desembur í
játtanarárinum.
Best er, um arbeiðið verður skipað soleiðis, at allir
fakturar verða sendir í einum, fyri at lætta um arbeiðsgongdina.
Tá ið arbeiðið er liðugt, og anleggið verður tikið í brúk,
skal tað fráboðast kommununi.
Eigarafelagið/felagskapurin hevur ábyrgd av viðlíkahaldi og røkt av økinum, gjarna samskipað við býar
skipanardeildina.

