Røða í sambandi við at Torfinsgøta er liðugt umvælt , 5. Juli 2019

Góðan dag øll somul,
Fyrst fari eg at takka Almannaverkinum fyri at skipa fyri hesi móttøku, nú vit í
felag kunnu fegnast um, at hølini í Torfinsgøtu loksins eru liðugt umvæld innan,
og at búfólkini á Mýruni eftir summarfrítíðina kunnu flyta inn í nógv betur
umstøður.
***
Eg veit, at tit, sum skulu búgva her, hava glett tykkum nógv til hetta, serliga tí
at umstøðurnar á Mýruni seinnu árini ikki hava verið nóg góðar.
Og eg haldi, at tit hava verið sera tolin, meðan tit hava bíða, og tí er hetta ein
stórur dagur. Eg fari ynskja tykkum bestu eydnu her á Torfinsgøtu.
Tó er tað so, at hetta verður bara ein fyribils bústaður hjá tykkum, meðan
byggingin av nýggja sambýlinum fer fram. Tá tað er liðugt, standa munandi betri
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karmar tykkum í boði, og tit sleppa tá at gera av, um tit ynskja at flyta niðan
aftur á Mýruna.
Eisini hava tit – starvsfólk og leiðsla – verið sera tolin, nú vit hava bíða eftir at
hesi hølini skuldi gerast so mikið liðug, at til ber at flyta inn. Fysisku
umstøðurnar hava ikki altíð verið tær mest optimalu og onkuntíð tíverri ikki
nøktandi, men eg veit, at tit gera alt tit eru ment fyri at skapa eitt gott og trygt
heim til búfólkini. Og tað eri eg tykkum sera takksom fyri.
***
Eg havi hug til at dvølja eitt sindur við byggiætlanini at byggja nýtt sambýlið á
Mýruni, tí eg veit, at tit øll eisini eru spent uppá hesa verkætlanina.
Seinnu árini hava vit tilvitað lagt okkum eftir at byggja nýggjar bygningar, sum
verða bygdir til endamálið. Dentur er lagdur á at byggja bústaðir, sum geva
góðar og virðiligar karmar, har hóskandi karmar bæði eru til privatlív og
felagslív.
2

Samstundis hava vit frá royndum lært at tað tekur tíð, tá vit byggja. Tað tekur
tíð at fyrireika eina byggingina væl, og vit kunnu ikki gera annað enn at brynja
okkum við toli.
***
Nýggja sambýlið á Mýruni fer at hava pláss fyri 18 búfólkum.
Talan verður um tríggjar eindir við seks íbúðum í hvørja eind. Tvær eindir
verða skipaðar við eitt-kamars íbúðum við tekøki og baðirúmi í hvørjari íbúð.
Harumframt verður felagsøki við køki og stovum, eins og tað verða nógvir
hugnaligir krókar og upphaldsøkir.
Omaná aðrari eindini verður triðja eindin. Har verða seks íbúðir, sum verða til
fólk við menningartarni, ið eru meira sjálvstøðu og megna ein gerandisdag
uttan at hava starvsfólk um seg allan dagin. Íbúðirnar eru størri, hava kamar
og stovu við køki, duri og baðirúmi. Harafturímóti verður ongin felagskøkur
ella stova til hesa eindina. Tó eru búfólkini vælkomin at brúka felagsøkini
niðriundir, og at fáa hjálp og stuðul frá starvsfólkunum.
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Tá sambýlið stendur liðugt verður talan um eitt stórt framstig, og eg gleðist
saman við tykkum um, at tit loksins fara at fáa góðar og virðiligar umstøður.
***
Men aftur til hetta sambýlið á Torfinsgøtu, sum verður tykkara heim komandi
árini.
Nú tit fara at flyta inn, verður tað spennandi, og eg ivist onga løtu í, at tit fara
at fella væl til og fara kenna tykkum heima her. Her er deiligt, gott útsýnið er
yvir Havnina, sum liggur ikki so langt av leið.
Hóast hølini eru nýggj, eru starvfólkini tey somu, og tað er gott at tey flyta við.
Starvsfólk fara at leggja tykkum lag á og hjálpa tykkum, soleiðis at nýggja
íbúðin ikki bert verður ein bústaður, men eitt veruligt heim, sum tit fara at
kenna tykkum heima í og trívast í.
***
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Eg fari at enda at takka øllum tykkum, sum hava verið við í
umvælingararbeiðinum. Takk til fíggjarnevndina fyri at vísa verkætlanini
vælvild og játta peningin til verkætlanina.
At enda fari eg at ynskja tykkum búfólkum, starvsfólkum og leiðslu bestu
eydnu her í nýggja sambýlinum.
Takk fyri!
Eyðgunn Samuelsen
Landsstýriskvinna í almannamálum
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