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á Argjum, 12. juli 2019
Góðan dag øll somul,
Seinastu fýra árini havi eg sum landsstýriskvinna vitjað á nógvum
sambýlum kring landið.
Tað er ein sonn frægd at uppliva, at hóast karmarnir ofta kundu verið betri,
so havi eg altíð eina kenslu av, at búfólkini hava tað gott og fáa dygdargóða
fakliga tænastu og umsorgan frá starvsfólkum, sum hvønn dag kýta seg fyri
at skapa eitt veruligt heim saman við búfólkunum.
Hetta er ikki ein sjálvfylgja. Eitt er at byggja snotiligar bygningar, eitt
annað er at skapa verulig heim - har borgarin ynskir at uppihalda seg og
hevur tað gott. Heimið er og skal vera tann trygga havnin, har tú sleppur at
vera tú, og staðið, har tú kennir ábyrgd og hevur avgerðarrætt.
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Ikki tykkum at siga, so er tørvurin á nøktandi bústøðum stórur. Vit mugu
eisini ásanna, at tað er og verður ein stór avbjóðing, og fer at taka langa tíð
at byggja fleiri nøktandi bústaðir.
Vit mugu tó ikki gloyma at fegnast um tey smáu fetini, sum verða tikin
mótvegis málinum, sum er, at persónar, sum bera brek, skulu búgva væl, og
í størri mun enn higartil sleppa at velja, hvar - og saman við hvørjum - tey
ynskja at búgva.
Ofta verður tikið soleiðis til: Tað, sum er gott, er gott.
Fyri einari viku síðani vóru nógv av okkum saman í Torfinsgøtu at fegnast
um, at hølini loksins eru liðugt umvæld innan, og at búfólkini á Mýruni
eftir summarfrítíðina kunnu flyta inn í nógv betri umstøður.
Í dag kunnu vit í felag fegnast í sambýlinum á Hóvabrekku, sum er sera
kærkomið í mun til tilgongdina at útvega fleiri bústaðir, og eg fegnist um,
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at tit, sum her búgva, hava fingið betri karmar, nú hølini eru umvæld. Um
ikki so langa tíð fáa tit eisini nýumvæld baðirúm.
Í hesum samgonguskeiðnum hava vit útvegað 62 búpláss umframt 18
umlættingarpláss – so tað er ikki heilt onki, hóast tað kann tykjast
møtimikið at bíða eftir teim stóru byggimálunum, sum veruliga fara at flyta
bústaðarmarknaðin fram.
Meðan vit bíða eftir, at spakin verður settur í svørðin til tær stóru
verkætlanirnar her í Suðurstreymoy, hava vit miðvíst um- og útbygt verandi
bútilboð.
Í Suðurstreymi eru - umframt Sambýlið í Torfinsgøtu - eisini Sambýlið í
Garðsgøtu og bú- og viðgerðarstovnurin á Bóndaheygi umvæld og víðkaði
við fleiri búplássum. Og eisini verður Eirargarður umvældur.
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Í næstum verða Sambýlið á Traðavegi í Sandavági og Eiðisgarð í Vági
útbygt soleiðis, at vit fáa til vega enn fleiri búpláss kring landið.
Skal avbjóðingin við verandi bústaðarkørmum og væntandi búplássum
loysast, er neyðugt, at tað verða fleiri sum lyfta uppgávuna.
Tí fegnist eg um semjuna í bústaðarpakkanum hjá landsstýrinum um, at
Bústaðir skal byggja búfelagsskapir til fólk við serligum tørvi.
Harumframt havi eg gjørt av at royna alternativar hættir at loysa verandi
bústaðaravbjóðing. Almannaverkið er tí farið undir at gera eitt leigumál við
ein privatan veitara, sum byggir og innrættar bústaðir, sum Almannaverkið
síðani leigar til bú- og viðgerðarstovnar. Hesir eru ætlaðir ungum, sum
hava serligan tørv, og sum eru í einum avklárandi fyriskipan ella ganga á
serligt skipaðum miðnámi.
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Eg skal í hesum sambandi nýta høvið til at takka Mentamálaráðnum og
leiðsluni á skúlanum á Trøðni fyri gott samstarv í sambandi við, at
Næmingaheimið í 2017 varð latið Almannaverkinum eftir at hava virkað
sum næmingaheim fyri børn, sum hava gingið á skúlanum á Trøðni í nógv
ár.
Eg ivist onga løtu í, at tað eru nógv føroysk børn, sum hava fingið gott í
beinið á næmingaheiminum, meðan tey gingu á skúlanum á Trøðni og ikki
høvdu møguleika at búgva heima hjá familjuni í nærumhvørvinum.
Eg vil eisini nýta høvið til at takka Almannaverkinum fyri gott samstarv og
vælkvalifiseraða ráðgeving hesi 4 árini.
Og takk til Almannaverkið fyri at skipa fyri hesi móttøku og til búfólkini,
fyri at tit bjóða mær og øðrum innar í tykkara heim, sum nú er vorðið
umvælt.
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At enda vil eg ynskja tykkum búfólkum, starvsfólkum og avvarðandi góðan
byr – tað skal vera mín vón, at tit fara at hava tað gott her í tykkara heimi á
Argjum.
Takk fyri!
Eyðgunn Samuelsen
Landsstýriskvinna í almannamálum
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