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Cc: Tóra  við Keldu
Emne: SV: Hoyringssvar til uppskot til LL um at byggja bú- og umlættingarheim í Tórshavn 

til børn og ung við autismu
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Góði Kristjan, 
 
MBF takkar fyri, at tit hava tikið okkara viðmerkingar til eftirtektar, og taka vit undir við at staðsetingin fyri  bú- og 
umlættingarheim í Tórshavn fyri børn og ung við autismu.  verður flutt út á Argir á matr. nr. 4cl og 4bs. 
 
MBF fegnast somuleiðis um, at farið verður í undir at byggja heimið í 2018. 
 
 
Vinarliga heilsan 
 
Ása Olsen 
Aðalskrivari/ General Secretary  
Fartelefon 519382 
Teldupostur asa@mbf.fo   
 
  
Meginfelagið teirra, ið bera brek í Føroyum 
Íslandsvegur 10c 
FO-100  Tórshavn 
Tlf. +298 317373  
Heimasíða www.mbf.fo 
 
 
 

Fra: Kristjan Árnason [mailto:kristjan.arnason@amr.fo]  
Sendt: hósdagur, 16. november 2017 10:59 
Til: Ása Olsen <asa@MBF.fo> 
Emne: VS: Hoyringssvar til uppskot til LL um at byggja bú- og umlættingarheim í Tórshavn til børn og ung við autismu 
 
Góða Ása, 
 
Almannamálaráðið takkar fyri viðmerkingarnar í sambandi við lógaruppskotið um at byggja bú- og umlættingarheim í 
Tórshavn til børn og ung. 
 
MBF hevur í sínum hoyringssvari víst á, at fyri at sleppa undan stigmatisering og neiliga ávirka eiga ikki ov nógvir 
vardir bústaðir liggja í sama øki. Almannamálaráðið tekur hetta til eftirtektar og hevur tí valt at finna aðra staðseting. 
Í hesum sambandi skal verða víst á, at Almannamálaráðið hevur samskift við Tórshavnar kommunu um grundøki og 
er nú ætlanin at flyta staðsetingina út á Argir matr. nr. 4cl og 4 bs sí viðhefta skjal.  
 
Vísandi til okkara tlf. samrøðu í áðni, verður biðið um tykkara viðmerkingar til nýggju staðsetingina. Gott hevði verið 
at havt tykkara viðmerkingar í hendi fyrst í komandi viku. 
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Vinarliga 
Kristjan 
 
------------------------------------------------------------------------------------- 

Fra: Ása Olsen <asa@MBF.fo> 
Dato: 20. oktober 2017 kl. 09.38.46 WEST 
Til: "marjun.magnussen@amr.fo" <marjun.magnussen@amr.fo>, "amr@amr.fo" <amr@amr.fo> 
Cc: MBF felags <mbf@MBF.fo> 
Emne: Hoyringssvar til uppskot til LL um at byggja bú- og umlættingarheim í Tórshavn til børn og 
ung við autismu 

  
  
Vinarliga heilsan 
  
Ása Olsen 
Aðalskrivari/ General Secretary  
Fartelefon 519382 
Teldupostur asa@mbf.fo   
  
  
Meginfelagið teirra, ið bera brek í Føroyum 
Íslandsvegur 10c 
FO-100  Tórshavn 
Tlf. +298 317373  
Heimasíða www.mbf.fo 
  


